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Vitaminas 

 

Resumo 

 

São compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades 

apropriadas (baixa quantidade por dia). O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, e, portanto, 

devem ser obtidos a partir da alimentação. 

Em sua composição possuem compostos orgânicos, nitrogênio e amina. Podem atuar, junto como 

COENZIMAS, associando a proteína à enzima e como ANTIOXIDANTES, em que “limpam” a célula de radicais 

livres. 

Podem ser classificados de acordo com a solubilidade, entre hidrossolúveis e lipossolúveis. 

As lipossolúveis, por se dissolverem na gordura, são mais facilmente armazenadas pelo corpo, 

havendo então riscos de hipervitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas A, D, E e K.  

As hidrossolúveis, por se dissolverem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo, havendo então 

riscos de hipovitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas C e as do Complexo B. O excesso a 

longo prazo pode causar danos aos rins. 

Abaixo, uma tabela mostrando algumas vitaminas, suas fontes, as consequências da falta delas no organismo 

(hipovitaminoses ou avitaminose) e suas funções no organismo: 

 

 

Curiosidades 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

• Super alimentos: fígado, ovo, nozes, sardinha 

• Os nomes que as vitaminas recebem é devido a ordem de descoberta 

• Os alimentos fornecem a pró-vitamina D, que são convertidas em calciferol pela luz solar 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/exercicio-enem-vitaminas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=vitaminas
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Exercícios 

 

1. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar 

especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 

e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 

milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os 

remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no 

mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas 

que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo 

intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente 

energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contra-

indicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além 

do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois 

a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua 

absorção. 

b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. 

c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. 

d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. 

e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. 

 

2. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente 

com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades 

chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carências: 

1. córnea ressecada 

2. raquitismo na infância 

3. deficiência na coagulação sanguínea 

4. anemia perniciosa 

Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das 

seguintes vitaminas: 

a) K, E, B2 e B12. 

b) B1, D, C e E. 

c) A, D, K e B12. 

d) A, E, K e C. 

e) B1, C, K e A 
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3. A avitaminose (ou hipovitaminose) é causada pela falta ou deficiência de importantes vitaminas no 

organismo humano. A sua carência pode ser devida a uma alimentação deficiente, mas também pode 

surgir em função de outros problemas de saúde. No combate à avitaminose, deve-se consumir a 

vitamina 

a) A ou retinol, que é encontrada na laranja, no limão e na acerola, podendo a sua carência provocar 

escorbuto. 

b) B12, abundante nas carnes, como, por exemplo, fígado, atuando na formação de hemácias e na 

multiplicação celular. 

c) C, que é encontrada no leite, nas carnes e em verduras, podendo a sua falta provocar fadiga, insônia 

e câimbras musculares. 

d) D, que é encontrada no óleo de peixe, fígado e gema de ovo, provocando a sua carência raquitismo 

e osteoporose. 

e) K, que atua no crescimento e na proteção celular, no metabolismo das gorduras e proteínas, e na 

produção de hormônios. 

 

4. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de co-fatores enzimáticos, e sua carência 

pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de 

vitaminas do complexo B é 

a) Escorbuto. 

b) Raquitismo. 

c) Xeroftalmia. 

d) Esterilidade. 

e) Beribéri. 

 

5. Algumas vitaminas precisam ser ingeridas diariamente, em outras, entretanto, não há essa necessidade, 

pois ficam armazenadas no tecido adiposo. Dentre as vitaminas que necessitam de ingestão diária, 

podemos citar: 

a) vitamina A e C. 

b) vitamina D e E. 

c) vitamina C e as do complexo B. 

d) vitamina K e as do complexo B. 

e) vitamina C e E. 

 

6. Tomando uma grande dose de vitamina A, uma pessoa pode suprir suas necessidades por vários dias; 

porém, se fizer o mesmo em relação à vitamina C, não terá o mesmo efeito, necessitando de reposições 

diárias dessa vitamina. Essa diferença na forma de administração se deve ao fato de a vitamina: 

a) A ser necessária em menor quantidade. 

b) A ser sintetizada no próprio organismo. 

c) A ser lipossolúvel e ficar armazenada no fígado. 

d) C ser mais importante para o organismo. 

e) C fornecer energia para as reações metabólicas 
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7. O arroz-dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de 

betacaroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos 

amarelados, o que justifica seu nome. 

a) fragilidade óssea   

b) fraqueza muscular 

c) problemas de visão 

d) alterações da tireoide 

e) sangramento gengival 

 

8. A deficiência de vitamina K pode causar tendência hemorrágica porque: 

a) diminui a síntese hepática de protrombina. 

b) aumenta a fragilidade das hemácias. 

c) aumenta a fragilidade capilar. 

d) diminui o número de plaquetas. 

e) diminui a síntese de fibrinogênio. 

 

9. Nos supermercados, encontramos diversos alimentos, enriquecidos com vitaminas e sais minerais. 

Esses alimentos têm como objetivo a suplementação de nutrientes necessários ao metabolismo e ao 

desenvolvimento do indivíduo. 

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre nutrição e saúde, considere as afirmativas 

a seguir. 

 

I. A vitamina A está envolvida na produção de hormônios e associada à exposição solar. 

II. A falta de vitamina C pode levar aos sintomas de fraqueza e sangramento das gengivas, 

avitaminose denominada escorbuto. 

III. O cálcio tem importância para a contração muscular e a coagulação do sangue. 

IV. O ferro faz parte da molécula de hemoglobina, prevenindo a ocorrência de anemia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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10. As pessoas que sofrem de osteoporose apresentam uma redução do nível de cálcio no organismo, o 

que leva à fragilidade dos ossos e pode causar fraturas. O tratamento consiste em uma dieta à base de 

alimentos ricos em cálcio, medicamentos, nos casos mais sérios, e exercícios físicos. Mas, para o 

tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma melhor absorção 

do cálcio. A necessidade de exposição ao sol está relacionada à atividade da: 

a) Vitamina A. 

b) Vitamina B. 

c) Vitamina E. 

d) Vitamina D. 

e) Vitamina K. 
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Gabarito 

 

1. E 

As vitaminas lipossolúveis dissolvem-se nos lipídios e são absorvidas junto com eles.  Pelo fato de não 

serem solúveis em água, não são eliminadas com a urina. 

 

2. C 

A falta da vitamina A (retinol) causa xeroftalmia, que é caracterizada pelo ressecamento da córnea; A 

carência da vitamina D (calciferol) leva ao raquitismo; A vitamina K (filoquinona) age na coagulação do 

sangue, por isso sua ausência ocasiona deficiência na coagulação; Na anemia perniciosa há uma redução 

do número dos glóbulos vermelhos, ela é decorrente de uma deficiência da vitamina B12 (cobalamina). 

 

3. D 

O raquitismo é causado pela deficiência de vitamina D no organismo. 
 

4. E 

A beribéri é causada pela deficiência de vitamina B1 (tiamina) no organismo, levando a problemas como 

fraqueza muscular, perda de sensibilidade, dor, paralisia. 
 

5. C 

As vitaminas chamadas de hidrossolúveis (vitamina C e as do complexo B) necessitam de ingestão diária, 

pois são armazenadas em quantidades muito pequenas. As lipossolúveis, por sua vez, não precisam ser 

ingeridas todos os dias. 
 

6. C 

A vitamina A é lipossolúvel e a vitamina C é hidrossolúvel. Quando a vitamina A é ingerida ela se combina 

com a gordura e é armazenada no fígado, já a vitamina C é rapidamente utilizada pelo corpo. 
 

7. C 

Os carotenoides são lipídios precursores da vitamina A, cuja carência provoca cegueira noturna. 
 

8. A 

A vitamina K é necessária para ocorrer a síntese da protrombina, uma proteína que converte o fibrinogênio 

solúvel em circulação no sangue em uma proteína chamada fibrana. Esta última é insolúvel e é 

componente principal de um coágulo sanguíneo. 
 

9. E 

A vitamina A está envolvida na formação do pigmento da retina. A deficiência dessa vitamina na dieta 

acarreta a cegueira noturna ou visão parcial. 
 

10. D 

Apesar da alimentação e da exposição solar serem complementares, o sol garante entre 80 e 90% da 

síntese de vitamina D. Essa vitamina aumenta a absorção do cálcio no aparelho gastrintestinal e estimula 

sua deposição nos ossos. 
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Ciclos Biogeoquímicos 

 

Resumo 

 

Ciclos Biogeoquímicos 

 

Os ciclos biogeoquímicos são aqueles que relacionam 

elementos abióticos do meio ambiente, elementos 

químicos e os seres vivos. Os ciclos importantes são: ciclo 

do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da água e ciclo do 

nitrogênio. 

 

 

 

 

Ciclo do Carbono 

 

O ciclo do carbono se inicia com a fixação deste elemento pelos seres autotróficos, através da fotossíntese 

ou quimiossíntese, e fica disponível para os consumidores e decompositores. Durante a respiração celular e 

a fermentação, o gás carbônico retorna para o meio ambiente. 

 

O CO2 também é liberado para a atmosfera na queima de combustíveis fósseis como carvão mineral, gasolina 

e óleo diesel, e durante a queimada de florestas, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. 

 

 

Ciclo do Oxigênio 

 

O ciclo do oxigênio também está relacionado a estes processos: durante a fotossíntese, o oxigênio é liberado 

para a atmosfera e, durante a respiração celular e a combustão, ocorre o consumo deste gás. 
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Na estratosfera, o oxigênio é transformado em ozônio (O3) por ação dos raios ultravioletas, formando a 

camada de ozônio, importante contra a entrada em excesso dessa radiação planeta, cuja exposição pode 

aumentar a incidência de câncer de pele, pela interferência com o material genético. 

 

Atenção! 

 

A liberação de clorofluorcarbonos (CFCs), presentes em sistemas de refrigeração e aerossóis, estava levando 

à destruição da camada de ozônio. Recentemente, foram substituídos. 

 

 

 

Ciclo da Água 

 

O ciclo da água mostra o caminho da água no ambiente: sua forma gasosa, após condensada, sofre 

precipitação, e então em seu estado líquido, pode evaporar ou se infiltrar no solo formando lençóis freáticos. 

 

 Ele pode ser dividido em ciclo curto da água, onde não há presença de seres vivos, ou ciclo longo da água, 

onde os seres vivos participam com a transpiração. 
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Ciclo do Nitrogênio 

 

O nitrogênio atmosférico (N2) forma cerca de 78% da composição do ar. No entanto, não pode ser 

aproveitado dessa forma pela maior parte dos seres vivos, que precisam desse nitrogênio para a 

constituição de proteínas (função amina dos aminoácidos) e ácidos nucleicos (em bases nitrogenadas).  

 

 

 

Leguminosas, como o feijão, a lentilha e a ervilha, possuem uma associação mutualística com bactérias do 

gênero Rhizobium, que formam nódulos em suas raízes e realizam o processo de fixação. Esse processo 

transforma o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3).  

Bactérias nitrificantes, Nitrossomonas e Nitrobacter, fazem o processo de conversão da amônia em nitrito 

(NO2
-) e posteriormente em nitrato (NO3

-), respectivamente.  

 

O nitrato é o principal produto no solo aproveitado pelos vegetais, por meio do processo da assimilação. Esse 

nitrogênio é passado ao longo da cadeia alimentar para os consumidores. 

 

Bactérias e fungos decompositores retornam ao solo esse nitrogênio presente nos seres vivos na forma de 

amônia (NH3).  

 

Para fechar o ciclo, há conversão do nitrato em nitrogênio atmosférico pelas bactérias desnitrificantes.  

 

Figura 2 Aminoácido 
Figura 1 Bases Nitrogenadas 
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Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-ciclos-biogeoquimicos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=ciclos-biogeoquimicos
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Exercícios 

 

1. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a 

disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, 

por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás 

carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4), outro gás causador do 

efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. 

 

Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são 

imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por 

exemplo, o 

a) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. 

b) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes. 

c) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. 

d) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. 

e) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios. 

 

2. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a 

atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são microorganismos 

fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 

ADUAN, R.E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 

 

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.  

b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.  

c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.  

d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.  

e) protocooperação com microorganismos fixadores de nitrogênio. 

 

3. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a 

atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses 

reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, 

o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de 

combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis 

interfere no ciclo do carbono, pois provoca  

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.  

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.  

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.  

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.  

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 
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4. A fotossíntese é o processo biológico predominante para a produção do oxigênio encontrado na 

atmosfera. Aproximadamente 30% do nosso planeta é constituído por terra, onde se encontram 

grandes florestas, e 70% por água, onde vive o fitoplâncton. 

 
Considerando-se estas informações e o ciclo biogeoquímico do oxigênio, pode-se afirmar que: 
a) as florestas temperadas e a Floresta Amazônica produzem a maior parte do oxigênio da Terra; 

b) a Floresta Amazônica é a principal responsável pelo fornecimento de oxigênio da Terra; 

c) as algas microscópicas são as principais fornecedoras de oxigênio do planeta; 

d) a Mata Atlântica é a maior fonte de oxigênio do Brasil; 

e) os manguezais produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera. 

 

5. Na técnica de plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de 

nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma 

aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que, na natureza, 

participam do ciclo do(a) 

a) água. 

b) carbono. 

c) nitrogênio. 

d) oxigênio. 

e) fósforo. 

   

6.  O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra 

permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental 

para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o 

calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido 

podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. 

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado). 

 

A transformação mencionada no texto é a 

a) fusão. 

b) liquefação. 

c) evaporação. 

d) solidificação. 

e) condensação. 

 

7. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química de 1918 pelo desenvolvimento de um 

processo viável para a síntese da amônia (NH3). Em seu discurso de premiação, Haber justificou a 

importância do feito dizendo que: 

“Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma 

necessidade básica para o aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia que as 

plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da 

atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado […] para poderem assimilá-lo. 
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Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento 

da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, 

onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne ã terra da qual foi retirado. 

Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. […] A 

demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com 

relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. 

Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre 

que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido 

crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do 

século atual uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída.” 

HABER, F. The Synthesis of Ammonia from its Elements. Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13jul. 2013 

(adaptado) 

 

De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no “balanço 

do nitrogênio ligado”? 

a) O esgotamento das reservas de salitre no Chile. 

b) O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. 

c) A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. 

d) A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. 

e) A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. 

 

8. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e 

na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo 

a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. 

A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que 

promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. 

 

 

 

O processo citado está representado na etapa 

a) I. 

b) II. 

c) III. 
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d) IV. 

e) V. 

  

9. A associação entre plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium é um exemplo de mutualismo 

envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são 

beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizobium nessa associação contribui 

significativamente para o ciclo global: 

a) Do carbono 
b) Do nitrogênio 
c) Da água 
d) Do fósforo 
e) Do enxofre 
  
 

10. Durante o período de desova dos salmões no Hemisfério Norte, são despejados no ecossistema 80 kg 

de nitrogênio derivados da captura desses peixes pelos ursos. Esse cálculo foi realizado para uma 

extensão de 250 metros de rio. 

SCIENTIFIC AMERICAN, n. 52, 2006. Brasil. [Adaptado]. 

 

De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para 

o ciclo do nitrogênio num ecossistema do Hemisfério Norte. A ausência das bactérias do gênero 

Nitrosomonas, pode provocar nesse ecossistema, 

a) diminuição da disponibilidade de nitrato com consequente redução da absorção desse íon pelas 

plantas. 

b) elevação de nitrito no solo e consequente intoxicação dos microrganismos. 

c) aumento do processo de nitrificação com consequente elevação da absorção de nitrito pelas 

plantas. 

d) queda de bactérias do gênero Rhizobium, diminuindo a fixação simbiótica de nitrogênio. 

e) redução de íon amônio e consequente diminuição da síntese de clorofila. 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

Gabarito 
 

1. D 

Os seres fotossintetizantes utilizam o CO2 para o processo da fotossíntese, na síntese de matéria 

orgânica.  
 

2. D 

As bactérias fixadoras possuem a função de fixar o nitrogênio, que sofre depois um processo de 

nitrificação até se transformar em nitrato, que é absorvido pelas plantas e depois através da cadeia 

alimentar, esse nutriente é incorporado pelos animais. 
 

3. D 

A queima dos combustíveis fósseis é responsável por uma grande eliminação de gás carbônico (CO2) na 

atmosfera, aumentando a concentração deste gás que não estaria normalmente disponível na atmosfera, 

pois estava presente dentro das camadas da crosta terrestre, tratando-se assim de um excedente. 
 

4. C 

As grandes florestas formam uma comunidade clímax, fazendo com que a taxa de oxigênio gerado seja 

equivalente a taxa de consumo desse gás. As algas oceânicas permanecem então como a maior fonte 

de O2 da atmosfera.   
 

5. C 

Bactérias fixadoras participam do ciclo do nitrogênio, desnecessárias nesse caso pelo fornecimento de 

nitrado.  
 

6. C 

A evaporação é o processo da transformação do estado físico da água de líquido para gasoso.  
 

7. D 

O consumo dos produtos nitrogenados em locais distantes de sua produção, como nas cidades, 

compromete o ciclo do nitrogênio, já que essas substâncias não estão retornando ao local de onde foram 

retiradas, no caso, as regiões de campos agrícolas. 
 

8. E 

A desnitrificação é feita por bactérias e corresponde à conversão do nitrato (NO3-) em nitrogênio 

atmosférico (N2), fechando o ciclo.  
 

9. B 

A associação mutualística entre leguminosas e bactérias do gênero Rizobium é vital para o processo de 

fixação do nitrogênio atmosférico em amônia.  
 

10. A 

A ausência das nitrossomonas impede o processo de nitrificação, com menor formação de nitrato, 

substância melhor assimilada pelos vegetais. 
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Atividade e inibição enzimática 

 

Resumo 

 

As enzimas são de origem proteica e possuem diversas funções como: 

• Catalisadores: aceleram reações e processos, sem altera-los 

• Diminuem a energia de ativação: reações ocorrem com um menor custo energético 

• Não se modificam: possui formato terciário ou quaternário, e não se alteram a não ser em casos de 

desnaturação. 

• São específicas em relação ao substrato: teoria da chave-fechadura, uma enzima funciona 

especificamente para um tipo de substrato, não atuando onde não há reconhecimento. 

 

 

 

Elas podem ser alteradas em relação a velocidade enzimática como temperatura, pH e concentração de 

substrato. 

 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

As enzimas podem sofrer uma inibição, que pode ser reversível ou irreversível.  

• Reversível: Inibição competitiva: Inibidores competem com o substrato específico da enzima. 

• Reversível: Não competitiva ou alostérica: Há ligação da enzima-substrato, porém não se forma o produto 

da reação 

 

• Irreversível: A substância inibidora inativa permanentemente a enzima, alterando as ligações e o grupo 

funcional. 

 

Existem também os cofatores enzimáticos, que são elementos que ajudam a moldar a enzima para que ela 

cumpra sua atividade. Um exemplo de cofatores são as vitaminas. 
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Exercícios 

 

1. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no 

contexto da preparação e da conservação de alimentos: 

I. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à 

refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação 

de certos alimentos. 

II. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para 

acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. 

III. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram 

as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. 

 
Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas 

relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? 

a) Temperatura, superfície de contato e concentração. 

b) Concentração, superfície de contato e catalisadores. 

c) Temperatura, superfície de contato e catalisadores. 

d) Superfície de contato, temperatura e concentração. 

e) Temperatura, concentração e catalisadores. 
 
 

2. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não 

competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. 

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da 

concentração de seu substrato em três condições: 

– Ausência de inibidores. 

– Presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. 

– Presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 

 
A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a 

resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 

indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 

a) II e IV. 

b) II e III. 

c) III e II. 

d) IV e III. 

e) IV e II 
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3. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828: 

“Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos 

nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de os 

organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico 

de seus tecidos.” 

A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o “poder catalítico” mencionado no texto 
deve-se 

a) aos ácidos nucleicos. 

b) aos carboidratos. 

c) aos lipídios. 

d) às proteínas. 

e) às vitaminas. 
 

4. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para 

a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40ºC. Considerando a relação entre a 

temperatura e a atividade das enzimas humanas, é correto afirmar que a febre acima de 40ºC causa 

problemas porque: 

a) Aumenta a atividade da maior parte das enzimas, devido à menor disponibilidade de energia. 

b) A atividade das enzimas é reduzida, uma vez que essas sofrem desnaturação e não se associam 

ao substrato. 

c) A maior parte das enzimas perde sua atividade porque se solidifica (precipita). 

d) Aumenta a atividade das enzimas devido à sua precipitação, acelerando o reconhecimento do 

substrato. 

e) A atividade das enzimas é reduzida, em consequência da quebra das ligações peptídicas. 
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5. As enzimas encontradas nos órgãos de diferentes espécies de animais apresentam atividade próxima 

do ótimo nos valores de temperatura e pH encontrados nesses órgãos. Baseado nesse preceito, um 

pesquisador realizou um estudo traçando o perfil cinético de quatro enzimas (I a IV) presentes em aves 

e peixes da Antártida, encontrando os resultados apresentados nos gráficos abaixo. 

 
As enzimas provenientes do intestino de peixe e do estômago de ave da Antártida são, 

respectivamente. 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) III e II. 

d) III e IV. 

e) IV e I. 
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6. Nos gráficos abaixo, são apresentadas as curvas de atividade de diferentes enzimas em condições de 

temperatura e pH. 

 
Fonte: Adaptado de AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. 

4 ed. São Paulo: Moderna, 2006. p. 130. 

Analise os gráficos e as proposições I, II e III. 

I. As enzimas A e B apresentam máxima atividade na mesma temperatura e cessam suas atividades 

em temperaturas diferentes. 

II. As enzimas A e B apresentam máxima atividade em pH distintos. 

III. A velocidade de reação das enzimas A e B aumenta proporcionalmente à temperatura e ao pH. 

 
Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as proposições I e II são corretas. 

b) Somente a proposição III é correta. 

c) Somente as proposições II e III são corretas. 

d) Somente a proposição II é correta. 

e) Todas as proposições estão corretas. 
 

7. As enzimas, biocatalizadoras de indução de reações químicas, reconhecem seus substratos através 
da: 

a) temperatura do meio. 

b) forma tridimensional das moléculas. 

c) energia de ativação. 

d) concentração de minerais. 

e) reversibilidade da reação. 
 

8. Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo 

dessa enzima. Para isso, essa substância deve: 

a) Estar na mesma concentração da enzima. 

b) Ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. 

c) Recobrir toda a molécula da enzima. 

d) Ter a mesma função biológica do substrato da enzima. 

e) Promover a desnaturação dessa enzima. 
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9. Boa parte das proteínas são classificadas como enzimas e apresentam papel importante no processo 

de aumento da velocidade de uma reação química. Sobre as enzimas do corpo humano, é correto 

afirmar: 

a) Apresentam capacidade de suportar grandes variações de pH, solubilidade e temperatura sem 

perder as suas características funcionais. 

b) Em geral, uma mesma enzima pode apresentar diferentes aplicações, trabalhando com um grande 

número de substratos. Essa flexibilidade é dada pela capacidade das enzimas em alterar a sua 

conformação de acordo com o substrato. 

c) As enzimas apresentam alta especificidade com o seu respectivo substrato, devido às 

características químico-estruturais do sítio de ligação geradas pela estrutura tridimensional da 

própria enzima. 

d) As enzimas apresentam a característica de sinalizarem e desencadearem respostas fisiológicas 

a partir do seu reconhecimento por um receptor. Em geral são produzidas em algum tecido 

específico, diferente daquele onde se desencadeia a resposta. 

e) As enzimas apresentam a capacidade de serem reguladas somente pelos produtos diretamente 

formados pela sua atividade, em um processo denominado retroalimentação negativa. 

 

10. Fundamentais para regular o metabolismo celular, as enzimas são sintetizadas a partir da ação dos 

genes. É correto afirmar que as enzimas: 

a) Sofrem desnaturação em temperatura elevada, fenômeno que resulta em moléculas mais eficazes 

na sua atividade de reação. 

b) São inespecíficas aos substratos, nos quais reagem em sítios de ligação e, após a reação, os 

produtos são liberados para uso da célula. 

c) Aumentam a energia de ativação necessária para a ocorrência de uma reação química, facilitando 

a obtenção de substâncias úteis à célula. 

d) Aumentam a velocidade das reações químicas sem a necessidade de elevar a temperatura porque 

diminuem a energia de ativação. 

e) Têm atividade controlada pela temperatura do meio, independentemente das concentrações de 

substrato e do pH existentes. 

 

 

Questão contexto 

 

Em uma situação hipotética, cientistas tentam inibir completamente enzimas de um fungo parasita. 

Eles podem fazer isto de duas formas: uma, sem alterar de maneira alguma o ambiente, e outra, 

podendo alterar o ambiente. De que forma os cientistas podem inibir as enzimas? 
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Gabarito 

 

1. C 

Uma menor temperatura diminui a atividade enzimática; O aumento da superfície de contato com o 

substrato aumenta a taxa de reações; enzimas são catalizadores naturais que aceleram e diminuem 

energia de reações. 

 

2. B 

II - Os inibidores competitivos disputam pelo sítio ativo e as vezes o substrato consegue se ligar à enzima, 

mantendo a velocidade da reação alta. III - Já o não competitivo impede a funcionalidade da enzima, 

mesmo com uma elevada quantidade de substrato, logo a velocidade é mais baixa. 

 

3. D 

As enzimas são um tipo de proteína que tem como função acelerar a velocidade e diminuir a energia de 

reações, ou seja, são catalizadores. 

 

4. B 

Temperaturas altas fazem com que as proteínas (e as enzimas) se desnaturem, ou seja, perdem a sua 

forma. Com isso, a atividade enzimática fica muito reduzida. 

 

5. C 

Nos peixes, por serem ectodérmicos, as enzimas atuam em temperaturas mais baixas, e o intestino é 

básico, logo a enzima é a III. As aves são organismos endotérmicos, então suas enzimas atuaram em 

temperaturas mais elevadas, e o estômago possui pH mais ácido, logo a enzima é a II.  

 

6. D 

I está incorreto pois as temperaturas com máxima atividade são próximas aos 40 para A, enquanto para 

B próximo aos 80; III está incorreto pois conforme aumentam a temperatura e o pH, em algum momento 

as enzimas desnaturam e sua atividade diminui. 

 

7.  B 

O encaixe enzimático feito no modelo chave-fechadura decorre de uma forma tridimensional. 

 

8. B 

A inibição competitiva ocorre quando uma substância inibidora ocupa o local onde o substrato se ligaria, 

ou seja, deve ter estrutura espacial semelhante a este. 

 

9.  C 

A forma terciária das enzimas fazem com que elas tenham moldes específicos para seus substratos, 

além do reconhecimento químico, o que faz com que elas tenham esta alta especificidade. 

 

10.  D 

As enzimas são catalizadores naturais, que aumentam a velocidade da reação e diminui o custo 

energético desta. 
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Questão Contexto 

 

Sem alterar o ambiente: colocando inibidores enzimáticos não reversíveis ou reversíveis alostéricos (não-

competitivo). 

Alterando o ambiente: aumentar a temperatura e/ou o pH para desnaturar as enzimas. 
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Exercícios: Proteínas 

 

Exercícios 

 

1. Intolerância à lactose atinge até 70% dos adultos brasileiros 

Um simples copo de leite ou um pedaço de queijo pode fazer mal para quem tem intolerância à lactose. 

A pessoa sente náusea, gases, inchaço, diarreia e assadura na região anal. Segundo dados brasileiros, 

70% dos adultos têm algum desses sintomas após consumir leite de vaca ou derivados. A doença 

ocorre porque o indivíduo nasce sem uma enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite, ou porque 

deixa de produzi-la ao longo da vida, seja pelo envelhecimento ou por lesões no intestino. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/&gt;. Acesso em: 27 nov. 2012. 

A enzima responsável pela digestão da lactose: 

a) Pode ser inativada pelo aquecimento. 

b) Atua na lactose e em outros carboidratos. 

c) É formada pela união de monossacarídeos. 

d) Atua em diferentes graus de acidez. 

e) Não atua na digestão de glicídios. 
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2. O gráfico a seguir representa a ação de duas enzimas no corpo de um mamífero: 

 

Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre Bioquímica, analise as afirmativas a seguir: 

I. No gráfico, pode-se observar a especificidade da enzima A para regiões, onde o pH apresenta um 

grau de acidez mais elevado. 

II. As enzimas A e B atuam na mesma região do corpo, pois obedecem a um gradiente de pH 

específico. 

III. A desnaturação proteica das duas enzimas não pode ser causada por variações de pH, mas, por 

alterações de temperatura. 

IV. A função apresentada pelas enzimas pode ser alterada por desnaturação proteica. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e II. 

e) I e IV. 
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3. Atente-se à seguinte representação química-estrutural de um aminoácido. 

 

Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira 

a) Observa-se a presença de um carbono central α (alfa) responsável pela diferenciação entre os 20 

aminoácidos. 

b) O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R ou cadeia lateral R, de forma constante 

ou inalterada nos 20 aminoácidos. 

c) Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão 

ligados ao carbono central. 

d) Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só 

aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amina. 

 

4. Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, antibióticos 

e agentes antitumorais, além de estarem presentes nos cabelos, na lã, na seda, em unhas, carapaças, 

chifres e penas dos seres vivos. Em relação às proteínas é correto afirmar que: 

a) São biopolímeros constituídos de aminoácidos, que são unidos entre si por meio de ligações 

peptídicas. 

b) A produção dessas moléculas se dá sem “gasto” de energia pelos organismos, já que os 

aminoácidos provêm da alimentação. 

c) Todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas. 

d) Apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas 

apresentam, no seu conjunto, a mesma velocidade de degradação no meio ambiente. 

e) A grande variabilidade biológica dessas moléculas permite sua utilização para fins de 

identificação pessoal, da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

5. Proteínas são macromoléculas sintetizadas pelas células vivas e desempenham diversas funções 

estruturais e fisiológicas importantes. Sobre as proteínas, analise as afirmativas. 

São polímeros formados pela união de sequências de aminoácidos e monossacarídeos. 

São sintetizadas no núcleo e no citoplasma celular pelos ribossomos. 

O código para sua síntese está no DNA (ácido desoxirribonucleico), onde a sequência de dois 

nucleotídeos codifica um aminoácido na proteína. 

Proteínas da membrana plasmática são sintetizadas por ribossomos aderidos ao retículo 

endoplasmático rugoso. 

A desnaturação interfere na função proteica. 

Além da função estrutural, estas macromoléculas podem atuar na reserva energética e defesa. 

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) IV, V e VI. 

d) III, IV e VI. 

e) II, IV e VI. 

 

6. O gráfico representa a variação da velocidade de reação em relação à variação da temperatura do 

ambiente de duas classes distintas de enzimas. 

 

Considerando-se a análise das informações contidas no gráfico, pode-se inferir que: 

a) As enzimas representadas participam de reações distintas e em locais distintos, ao longo do trato 

digestivo humano. 

b) A enzima B é característica de um indivíduo humano em estado febril, com temperatura corpórea 

acima de 40oC. 

c) A capacidade de manutenção da estrutura terciária da enzima A é maior do que se comparada à 

enzima B. 

d) Variações de temperatura a partir da faixa ótima interferem mais na velocidade de reação da 

enzima A do que na velocidade de reação da enzima B. 

e) A enzima B indica uma alta resistência ao calor, como as que ocorrem, por exemplo, em bactérias 

termófilas. 
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7. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência 

determinada em um ____. Esse ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula de 

____ que serviu como molde. 

Marque a alternativa que indica corretamente o nome das moléculas que completam os espaços. 

a) RNA; DNA. 

b) DNA; RNA. 

c) Proteínas; DNA. 

d) DNA, aminoácidos. 

e) Aminoácidos, DNA. 
 

8. Considere as afirmações abaixo relativas a enzimas: 

I. São proteínas com função catalisadora; 

II. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos; 

III. Continuam quimicamente intactas após a reação; 

IV. Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. 

São verdadeiras: 

a) I e III apenas; 

b) II e IV apenas; 

c) I, III e IV apenas; 

d) II, III e IV apenas; 

e) I, II, III e IV. 
 

9. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis 

no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. De acordo com os seus 

conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. 

a) As proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos 

na cadeia polipeptídica; tipos de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica e sequência de 

aminoácidos na cadeia polipeptídica; 

b) Os aminoácidos essenciais são aqueles que um organismo não consegue produzir; 

c) A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação 

peptídica e se estabelece sempre entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do 

outro aminoácido. 

d) Com exceção das ribozimas, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são proteínas 

simples e outras conjugadas. 

e) No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada pelo organismo. 
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10. As proteínas observadas na natureza evoluíram pela pressão seletiva para efetuar funções específicas, 

e suas propriedades funcionais dependem da sua estrutura tridimensional. Sobre essas biomoléculas, 

é correto afirmar que 

a) a estrutura tridimensional das proteínas surge porque sequências de aminoácidos em cadeias 

polipeptídicas se enovelam a partir de uma cadeia enovelada em domínios compactos com 

estruturas tridimensionais específicas. 

b) as cadeias polipeptídicas das proteínas são normalmente compostas por 20 aminoácidos 

diferentes que são ligados não covalentemente durante o processo de síntese pela formação de 

uma ligação peptídica. 

c) as interações que governam o enovelamento e a estabilidade das proteínas são: interações não 

covalentes, forças eletrostáticas, interações de Van de Waals, pontes de hidrogênio e interações 

hidrofóbicas. 

d) os 20 aminoácidos que compõem proteínas possuem em comum somente o Carbono alfa e o 

grupamento amino (NH2). 
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Gabarito 

 

1. A 

A lactase, enzima que digere a lactose, é uma enzima que pode ser desnaturada caso esteja em altas 

temperaturas, perdendo sua função. 

 

2. E 

II está incorreto pois as enzimas não atuam no mesmo local do corpo, já que elas tem atividade máxima 

em pH diferentes; III está errado pois o pH também pode desnaturar as enzimas, fazendo com que elas 

percam a forma e não consigam mais ter atividade. 

 

3. C 

O segundo carbono (da direita para a esquerda) é o carbono alfa (a), que está ligado ao grupo R (radical 

que varia de um aminoácido para outro), um átomo de hidrogênio, um grupo amino (-NH2) e um grupo 

carboxila (-COOH).  

 

4. A 

As proteínas são formadas por uma longa sequência de aminoácidos, formada durante a tradução. 

 

5. C 

I está errado pois proteínas são compostas apenas por aminoácidos; II está errado pois as proteínas são 

sintetizadas apenas nos ribossomos, que ficam no citoplasma ou no retículo granuloso; III está errada 

pois é a sequência de 3 nucleotídeos (códon) que codifica um aminoácido. 

 

6. E 

A enzima A tem maior atuação em temperaturas mais baixas do que a enzima B. Temperaturas próximas 

a 80ºC estão presentes em regiões extremas, onde vivem bactérias termófilas. 

 

7. A 

As proteínas formadas graças à sequência de códons encontrados em um RNA. A molécula de RNA é 

formada a partir de uma molécula de DNA em um processo denominado transcrição. 

 

8. A 

As enzimas são específicas pois cada tipo de enzima serve apenas para um determinado tipo de reação; 

aquela em que o reagente se encaixe na forma da enzima. Vários fatores influenciam o funcionamento 

da enzima, como temperatura e pH. 

 

9. E 

Após uma reação, a enzima permanece inalterada, podendo ser reutilizada em reações futuras. 
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10. C 

As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos e pela existência de atrações 

intermoleculares entre esses aminoácidos, como interações não covalentes, interações hidrofóbicas, 

atrações de Van der Waals, ligações de hidrogênio e atrações eletrostáticas, forma-se uma estrutura 

tridimensional (estrutura terciária) da proteína, que é relacionada à função biológica. 

Todos os 20 tipo de aminoácidos possuem o carbono alfa, o grupo amino, o grupo carboxila e um átomo 

de hidrogênio. 
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Alterações ao longo do processo sucessional 
 

Resumo 

 

A sucessão ecológica é um processo de instalação e desenvolvimento de uma comunidade ao longo do 

tempo, estabelecendo no local uma comunidade estável. 

Elas são divididas em: 

• Sucessão primária: ocorre quando é estabelecida uma comunidade ao longo do tempo em uma região 

desabitada ou estéril. 

• Sucessão Secundária: é quando ocorre um evento negativo em uma comunidade já estabelecida, 

fazendo com que ao longo do tempo esta comunidade possa se reestabelecer. 

 

A sucessão pode ocorrer da seguinte forma: 

Líquens e cianobactérias → musgos → gramíneas e samambaias → floresta 

 

Assim, as comunidades podem ser divididas da seguinte forma: 

• Líquens e cianobactérias: comunidade pioneira ou ecese 

• Musgos, gramíneas e samambaias: comunidades seres ou serais 

• Floresta: comunidade clímax 

 

Assim, em relação a sucessão, ela varia em relação a alguns fatores no início e no final do estabelecimento 

das comunidades, conforme abaixo. 

 
Início Término 

Biomassa Pouca Muita 

Riqueza Pouca  Muita  

Teias tróficas Poucas  Muitas  

Estabilidade Menor Maior 

Produtividade líquida Alta  Baixa  

A produtividade em uma comunidade é medida da seguinte forma: 

Produtividade primária bruta (PPB): é tudo que é produzido pela comunidade (fotossíntese) 

Produtividade primária líquida (PPL): é o saldo da produção menos o consumo (respiração (R)), ou seja, PPL 

= PPB – R 

 

Assim: 

PPL > 0 → produtividade supera o consumo, aumentando a biomassa. Isto ocorre na comunidade pioneira  

PPL < 0 → o consumo supera a produtividade, diminuindo a biomassa. Isto pode ocorrer em alguma alteração 

climática drástica 

PPL = 0 → a produtividade e o consumo são iguais, mantendo a biomassa constante. Isto ocorre na 

comunidade clímax 
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Exercícios 

 

1. A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer 

pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de 

uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais 

distantes da superfície. 

 
Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, 

sucessivamente, por 

a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga. 

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados. 

c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida. 

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados. 

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada. 
 
 

2. Acerca das sucessões ecológicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas e descontínuas com 

o passar do tempo. 

(   ) O fim da sucessão secundária sempre resulta em uma comunidade clímax composta pelas mesmas 

populações que existiam antes da derrubada. 

(   ) A relação entre a produção e o consumo em um ecossistema em sucessão e maior que um. 

(  ) A presença das espécies pioneiras facilita a retenção da umidade, diminui a temperatura da 

superfície e a protege contra a ação do vento. 

(   ) A sucessão primaria tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações, 

comprometendo a estabilidade do estágio clímax da sucessão. 

A sequência está correta em: 

a) F, F, F, V, V. 

b) F, F, V, V, F. 

c) V, F, F, V, F. 

d) V, V, V, V, V. 

e) F, F, V, F, F. 
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3. Durante o processo de evolução de uma comunidade ou sucessão ecológica, se observa: 

a) Diminuição de produtividade primária. 

b) Aumento do número de espécies pioneiras. 

c) Aumento de complexidade de a cadeia alimentar. 

d) Diminuição do fluxo de energia. 

e) Ausência de equilíbrio entre as taxas metabólicas. 
 
 

4. As queimadas, comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras, podem provocar a destruição 

da vegetação natural. Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é correto afirmar que? 

a) Com o passar do tempo, ocorrerá uma sucessão primária. 

b) Após o estabelecimento de liquens, ocorrerá a instalação de novas espécies. 

c) A comunidade clímax será a primeira a se estabelecer. 

d) Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar nas áreas queimadas. 

e) A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. 

 
 

5. Considere as seguintes afirmações sobre sucessão ecológica. 

I. Quando uma comunidade atinge o estágio clímax, a teia alimentar torna-se mais complexa. 

II. A composição das espécies tende a permanecer constante ao longo da sucessão. 

III. Os diferentes organismos dos estágios serais ocasionam modificações nas condições ambientais 

locais. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 
 
 

6. Considere os itens abaixo: 

I. Biomassa. 

II. Biodiversidade. 

III. Tipos de relações ecológicas. 

Ao longo do processo de sucessão ecológica constata-se: 

a) Aumento de I, II e III. 

b) Aumento de I e II e diminuição de III. 

c) Aumento de I e III e diminuição de II. 

d) Aumento de I e diminuição de II e III. 

e) Diminuição de I, II e III. 
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7. Uma pequena e isolada ilha tropical foi devastada por uma grande queimada, que destruiu todos os 

seres vivos ali existentes. Quatro anos depois, o solo da ilha apresentava uma cobertura de 

cianobactérias, briófitas, pteridófitas, além de algumas fanerógamas. Após dez anos, já existiam 

diferentes representantes de artrópodes e, após sessenta anos, a ilha estava novamente coberta por 

uma mata densa, abrigando um grande número de espécies animais, incluindo répteis, aves e 

mamíferos. Nomeie o fenômeno ecológico ocorrido na ilha ao longo desse período e explique a atuação 

dos primeiros organismos surgidos, após a queimada, na recuperação da biodiversidade local. 

 
 

8. Considere dois estágios, X e Y, de um processo de sucessão ecológica. No estágio X, há maior 
biomassa e maior variedade de nichos ecológicos. No estágio Y, há maior concentração de espécies 
pioneiras e a comunidade está sujeita a variações mais intensas.  

a) Qual dos dois estágios representa uma comunidade clímax?  

b) Em qual dos estágios há maior biodiversidade? Justifique sua resposta.  

c) Descreva o balanço entre a incorporação e a liberação de carbono nos estágios X e Y. 

 
 

9. Uma ilha situada a 20 km de distância do continente, após a explosão de um vulcão, foi coberta por 

uma camada espessa de cinza quente e nenhuma planta ou animal sobreviveu. Alguns anos após, 

observou-se a presença de líquens seguidos de outras plantas. Posteriormente, foi possível verificar 

também a presença de pequeno animais e, tempos mais tarde, a presença de animais de maior porte. 

Após várias décadas, a ilha estava coberta por uma floresta jovem, mas densa. 

Pergunta-se: 

a) como se chama o fenômeno ecológico ocorrido a ilha, a partir da erupção vulcânica? 

b) Por que, no processo de reorganização das comunidades na ilha, os organismo heterótrofos não 

poderiam ter sido os pioneiros? 

 

10. No início de um processo de sucessão em uma rocha nua, é fundamental o papel de organismos que 

produzem ácidos e que, gradualmente, abrem fendas nas superfícies das rochas. Por acúmulo de 

poeiras carregadas pelos ventos, forma-se, então, solo simples, que favorecerá a colonização por 

outros seres vivos. Os organismos que favorecem a abertura das fendas são: 

a) Algas verdes. 

b) Capins. 

c) Liquens. 

d) Musgos. 

e) Samambaias. 
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Gabarito 

 

1. A 

Samambaias, cipós e pólen indicam uma grande quantidade de vegetais superiores, podendo ser uma 

floresta. Gramíneas são comuns em campos abertos; cactos são vegetais de ambientes áridos, como a 

caatinga. 

2. B 

A primeira afirmativa é falsa pois as alterações ao longo do tempo costumam ser contínuas e graduais; a 

segunda é falsa pois nem sempre a comunidade clímax que se forma é a mesma; a quinta é falsa pois 

nas comunidades que sofrem perturbações tem-se a sucessão secundária. 

3. C 

A complexidade da cadeia alimentar aumenta, já que há mais espécies vegetais, que atraem diferentes 

consumidores. 

4. E 

Haverá uma sucessão secundária, onde a presença de espécies pioneiras darão condições para que 

outros organismos também se estabeleçam no ambiente. 

5. C 

II está incorreto pois, ao longo da sucessão ecológica, há uma alteração das comunidades presentes no 

ambiente. 

6. A 

Ao longo da sucessão, tanto a biomassa, quanto a biodiversidade e, consequentemente, o número e 

variedade de relações ecológicas aumentam. 

7. Sucessão ecológica é um fenômeno caracterizado pela colonização gradual e ordenada em um 

ecossistema, resultante da ação de fatores ambientais sobre os seres vivos e da ação desses seres sobre 

o ambiente. No caso, os seres vivos pioneiros, microrganismos e indivíduos de pequeno porte, 

condicionaram os novos padrões microclimáticos e químicos do solo, favorecendo a modificação do 

meio ambiente que permitirá a instalação de novos organismos. 

8.  

a) O estágio X. 

b) No estágio X, porque ele apresenta uma maior variedade de nichos ecológicos. Cada nicho ecológico 

é ocupado por uma ou mais espécie. Numa comunidade clímax a biodiversidade é alta. 

c) No estágio X, a incorporação e a liberação de carbono é praticamente igual, pois na comunidade 

clímax a taxa fotossintética é equivalente (ou quase) à taxa respiratória. Já no estágio Y (comunidade 

pioneira), a incorporação de carbono é maior do que a sua liberação, pois ocorre mais fotossíntese 

do que respiração. 

9.  

a) Sucessão ecológica. 

b) Porque não havia nenhum tipo de alimento para eles. 

 

10. C 

Liquens são associações entre fungos e algas que conseguem se manter em um ambiente novo, já que 

eles mesmos sustentam a nutrição e a umidade do local. 
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Ética e Bioética 
 

Resumo 

 

Bioética 

A ética possui uma sub área que está em voga nestes últimos anos, a bioética. Bioética que trata dos 

problemas de conduta humana referentes ao início, desenvolvimento e fim da vida, como aborto, uso de 

células tronco, pena de morte, ética ambiental e etc. 

 

Escolas Éticas 

Ao longo da história da filosofia algumas escolas éticas se destacaram. Ou seja, alguns grupos entenderam 

de formas diferentes o modo como o homem deveria guiar suas escolhas. As principais escolas são: 

• Eudaimonismo ou teleologismo: Para o eudaimonismo  (eudaimonia = felicidade) a felicidade é o 

télos finalidade da vida humana, sendo por isso o critério do certo e do errado. O homem deve 

praticar as virtudes (hábitos bons que conduzem à felicidade) e fugir dos vícios. Exemplo de 

eudaimonistas: Aristóteles, Tomás de Aquino e Agostinho  

• Deontologismo: Para o deontologismo (deon= dever em grego) o certo é uma norma universal que 

tem valor por si mesmo. Por isso deve ser cumprido independentemente de qualquer benefício ou 

prejuízo que traga ao homem. sua obrigatoriedade é categórica. Exemplos de deontologistas: 

estoicismo antigo e Kant 

• Utilitarismo: Para o utilitarismo, como o próprio nome indica, o certo e o errado são definidos pela 

utilidade imediata das ações. Trata-se de um cálculo racional: A ação correta é aquela que produz 

maiores benefícios e menos prejuízos; maior prazer e menor dor, e vice e versa. Exemplos de 

utilitaristas Epicuro, Bentham e Mill 

• Relativismo: Para o relativismo não é possível estabelecer critérios universais para a conduta 

humana, pois estes são sempre relativos de acordo com as culturas dos indivíduos. Exemplos de 

relativistas: sofistas e Nietzsche 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/exercicios-enem-etica-e-bioetica/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/exercicios-enem-etica-e-bioetica/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
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Exercícios 

 

1. “O utilitarismo é um tipo de teoria teleológica (de telos que, em grego, significa “fim”) ou 

consequencialista porque sustenta que a qualidade de um ato/regra de ação é função das 

consequências produzidas pelo ato/regra em questão. O utilitarismo de atos estatui que uma ação é 

correta se sua realização dá origem a estados de coisas pelo menos tão bons quanto aqueles que 

teriam resultados de cursos alternativos de ação. O utilitarismo de regras ensina que são corretas as 

ações que se conformam a regras de cuja observância geral resulta um estado de coisas pelo menos 

tão bom quanto o resultante de regras alternativas. (...) Para o consequencialismo, o bem é logicamente 

anterior ao correto, no sentido de que nenhum critério de correção pode ser estabelecido antes que 

uma concepção de bem tenha sido delineada. (...) Para o utilitarismo, o bem é a utilidade ...” 
M. C. M. de Carvalho. 

Com base no texto, seguem as seguintes afirmativas: 

I. Na concepção moral utilitarista, é necessário, nos juízos morais, levar em consideração as 

consequências resultantes das ações praticadas. 

II. Para o utilitarismo de regras, são consideradas boas as ações conforme a regras cuja observância 

resulta num estado de coisas tão bom, ou melhor, do que o estado de coisas resultante de regras 

alternativas. 

III. Na concepção ética utilitarista, o princípio fundamental é o princípio da utilidade. 

IV. Na concepção ética utilitarista, nenhum critério de correção no agir moral pode ser estabelecido 

com base numa determinada concepção de bem. 

V. Há, em termos morais, apenas, uma única concepção utilitarista, por esta ser uma concepção 

moral deontológica. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II e IV estão corretas. 

c) Apenas IV e V estão incorretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão incorretas 
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2. A necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. 

Darwin, num estudo sobre a evolução e as emoções, mostrou que o reconhecimento de emoções 

primárias, como raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm 

mostrado que a moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como 

a vergonha, a culpa, a compaixão e a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações 

boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever e não por impulsos ou emoções.  

 

Essa teoria é a ética 

a) deontológica ou kantiana.    

b) das virtudes.    

c) utilitarista.    

d) contratualista.    

e) teológica. 

 

 

3. “O imperativo categórico é, portanto só um único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que 

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.”  
ANT, Immanuel.Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995. p. 59. 

 

Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando: 

a) Privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. 

b) Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências 

individuais de prazer e felicidade. 

c) É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio de autoconservação. 

d) Está subordinada à vontade de Deus, que pré-estabelece o caminho seguro para a ação humana. 

e) A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por 

todos, sem prejuízo da humanidade 
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4. (Uel 2015) “As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em 

todo o conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a 

Filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma 

emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia).”  

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009. 

p.73. 

 

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa 

correta. 

a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência 

moral, na qual se pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria ser. 

b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, 

sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.    

c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode 

dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é 

desejado. 

d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais 

se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.    

e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem 

ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana. 

 

 

5. Os filósofos Ame Naess e George Sessions propuseram, em 1984, diversos princípios para uma ética 

ecológica profunda, entre os quais se encontra o seguinte: 

O bem-estar e o florescimento da vida humana e não humana na Terra têm valor em si mesmos. Esses 

valores são independentes da utilidade do mundo não humano para finalidades humanas. 

Considere as seguintes afirmações: 

I. A ética kantiana não se baseia no valor de utilidade das ações. 

II. “Valor intrínseco” é um sinônimo para “valor em si mesmo”. 

III. A ética utilitarista rejeita a concepção de que as ações têm valor em si mesmas. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) I, II e III. 
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6.     

 

A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é o(a)  

a) constrangimento por olhares de reprovação.    

b) costume importo aos filhos por coação.    

c) consciência da obrigação moral.    

d) pessoa habitante da mesma casa.    

e) temor de possível castigo.    

   

7.  

 

Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética: 

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência 

de uma forma específica de comportamento humano. 

VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 12. 

O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre ética. No que se refere à temática, assinale 

a alternativa CORRETA.  

a) A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em sociedade.    

b) A ética é a moral e diz respeito à singularidade das normas e valores.    

c) O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos princípios e das normas que regem esse 

comportamento.    

d) A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos psicológicos, deixando à margem um 

conjunto de normas e prescrições.    

e) A ética é a teoria e não parte do fato da existência no âmbito da história da moral.    
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8. Fundamos, como afirmam alguns cientistas, o antropoceno: uma nova era geológica com altíssimo 

poder de destruição, fruto dos últimos séculos que significaram um transtorno perverso do equilíbrio 

do sistema-Terra. Como enfrentar esta nova situação nunca ocorrida antes de forma globalizada e 

profunda? Temos pessoalmente trabalhado os paradigmas da sustentabilidade e do cuidado como 

relação amigável e cooperativa para com a natureza. Queremos, agora, agregar a ética da 

responsabilidade. 
BOFF, L. Responsabilidade coletiva. Disponível em: http://leonardoboff.wordpress.com. 

Acesso em: 14 maio 2013. 

A ética da responsabilidade protagonizada pelo filósofo alemão Hans Jonas e reivindicada no texto é 

expressa pela máxima:  

a) “A tua ação possa valer como norma para todos os homens.”    

b) “A norma aceita por todos advenha da ação comunicativa e do discurso.”    

c) “A tua ação possa produzir a máxima felicidade para a maioria das pessoas.”    

d) “O teu agir almeje alcançar determinados fins que possam justificar os meios.”    

e) “O efeito de tuas ações não destrua a possibilidade futura da vida das novas gerações.”    

   

 

9. O biólogo Edward Wilson sustenta que a teoria da evolução explica não apenas a evolução das 

características físicas predominantes em uma espécie, mas também a evolução de traços sociais 

(como a divisão social do trabalho, a evolução da linguagem e da moralidade). Se isso é verdade, então 

aquilo que hoje tendemos a considerar moralmente correto pode ser um produto de nosso passado 

evolutivo. Se nosso passado evolutivo tivesse sido diferente, é possível que nossa sensibilidade moral 

hoje também fosse diferente. 

 

Observe as afirmações a seguir, considerando as que são compatíveis com o enunciado da questão. 

I. O fato de hoje tendermos a valorizar atos de bondade e compaixão e a desvalorizar atos de 

crueldade é um traço biológico de nossa espécie que deve ter trazido vantagens adaptativas aos 

nossos antepassados. 

II. Há um conjunto de normas morais que não mudam e que sempre foram adotadas universalmente. 

III. A evolução moral está correlacionada com a capacidade adaptativa dos indivíduos e grupos ao 

ambiente em que vivem. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) apenas I.    

b) apenas II.    

c) apenas I e III.    

d) apenas II e III.    

e) I, II e III.    
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10. A preocupação sobre o futuro da natureza e a ação da civilização tecnológica apresenta-se como traços 

constitutivos do pensamento de Hans Jonas. Neste sentido, o princípio responsabilidade pretende 

superar as éticas tradicionais, as quais o autor chama de “éticas da similitude”. A respeito da reflexão 

ética de Hans Jonas, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A responsabilidade não tem nenhuma implicância e relevância com relação às futuras gerações, 

associando- se, assim, com a ética de Kant.    

b) A responsabilidade adquire uma nova dimensão pela técnica que as éticas tradicionais (por 

exemplo, a ética aristotélica) não comportam, uma vez que estas não apontam para as 

consequências futuras.    

c) As éticas tradicionais primam pelo antropocentrismo, tornando-se, assim, um problema, pois não 

buscam um fim imanente também na natureza.    

d) A responsabilidade pelas futuras gerações e pelo todo orgânico são elementos fundamentais na 

proposta ética de Hans Jonas.    

e) A responsabilidade não pode ser uma relação recíproca, uma vez que tal relação se move incidindo 

numa ética futurista.    
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Gabarito 

 

1. C 

Para o utilitarismo, não se pode definir o que é o certo por meio de uma concepção prévia do bem humano, 

como em Aristóteles, mas apenas em virtude das consequências esperadas das ações concretas. Por 

outro lado, isto faz do utilitarismo uma ética anti-deontológica, uma vez que o deontologismo considera 

que certas ações têm valor por si mesmas, independentemente das consequências. 

 

2. B 

Segundo a ética kantiana, uma pessoa só pode ser considerada plenamente ética caso ela pratique o 

certo única e exclusivamente pela consciência do dever. Se uma pessoa pratica o certo por qualquer 

outro motivo (medo, amor, impulso, compaixão, pressões sociais, etc.), então ela não é plenamente ética. 

 

3. E 

O imperativo categórico, princípio fundamental da ética kantiana, não prescreve nenhuma conduta 

específica quanto a esta ou aquela área da vida, mas apenas uma norma ampla e geral: não podemos 

praticar aquilo que não admitiríamos que os outros também praticassem. Trata-se de uma lei que não é 

natural nem divina, mas sim autoimposto pelo próprio homem. 

 

4. E 

Segundo Kant, para serem absolutamente válidos, os deveres morais não devem estar baseados em 

realidades frágeis em elementos frágeis e contingentes, como os impulsos e desejos humanos, mas 

deve ser fundamentado sim no próprio conceito de dever, absoluto e universal, apreendido pela razão. 

 

5. E 

Não há o que observar quanto às assertivas. Todas estão absolutamente corretas. 

 

6. C 

No texto da figura, a ética é resultado de uma relação do indivíduo consigo, que no trato das questões 

cotidianas, toma uma decisão de não aceitar condutas que considera ser injusta. O interessante da 

questão é que essa decisão individual tem resultados políticos, na medida em que contradiz condutas 

tradicionalmente comuns de nossa sociedade.    

 

7. A 

Em filosofia, a ética é a reflexão acerca dos valores morais de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 

buscando o entendimento do que motiva e/ou justifica o modo de ser e agir dos mesmos. Assim, a ética 

é o campo da filosofia que tem como objeto de estudo o conjunto de normas morais que fundamentam 

o comportamento e os pensamentos característicos das sociedades humanas. A ética diferencia-se da 

moral, haja vista que esta está relacionada aos hábitos e costumes, enquanto a primeira reflete sobre as 

ações morais de forma racional.   

 

8. E  

O texto expressa a concepção do conceito de ética da responsabilidade, formulado por Hans Jonas, 

como paradigma para a orientação das ações humanas. Esse conceito estabelece uma moral coletiva, 

segundo a qual as ações individuais devem visar o bem-estar dos indivíduos enquanto grupo social, a 



 
 

 

 

9 

Filosofia / Sociologia 
 

partir da reflexão acerca das consequências previsíveis dessas ações. Já o conceito de sustentabilidade 

define que as ações humanas em prol do desenvolvimento econômico e tecnológico das sociedades, a 

partir de recursos da natureza, devem se dar sem comprometer a disponibilidade desses recursos a 

longo prazo, de modo a possibilitar a sua utilização pelas gerações futuras. Assim, ao agregar a ideia de 

sustentabilidade à prática da ética da responsabilidade, entende-se que as ações individuais desejáveis 

são aquelas que têm como efeito a manutenção dos recursos que possibilitam a vida das próximas 

gerações.   

 

9. C 

Com relação ao enunciado da questão, o argumento desenvolvido pelo autor aborda o tema da evolução 

em dois aspectos: o biológico e o social. Em relação ao aspecto biológico, a evolução física, vemos que 

o homem busca se adaptar ao meio em decorrência das modificações físicas e temporais do espaço. 

Em relação ao aspecto social vemos que a evolução ocorre devido as transformações históricas e 

temporais, exigindo assim que as normas e valores utilizados em determinado período sejam revistas e 

adaptadas para melhor servirem como orientação nas ações que são desenvolvidas. Assim, o item [II] 

está errado, pois estabelece que as normas morais são estáticas e não mudam com a evolução social, 

estando em contradição com o argumento do texto. Os itens [I] e [III] correspondem, respectivamente, a 

evolução biológica e social, estando em concordância com o enunciado descrito.   

 

10. A 

Hans Jonas ao formular sua reflexão ética preocupa-se com a o resultado da desconstrução e 

reconstrução da tecnologia e o modo como esta afeta o homem e o meio ambiente. Jonas coloca que a 

nova ciência produz um conhecimento anônimo, que não é feito mais para despertar a consciência do 

ser humano na busca de uma melhor qualidade da vida. Este conhecimento desenvolvido pela tecnologia 

acaba determinando o homem, fragmentando e fazendo com que este perca sua aquilo que lhe identifica 

sua capacidade de construir o melhor para si. Neste sentido os homens são responsáveis não só por si 

próprios, mas também pelos outros e pela natureza, sendo que esta lhes permite alcançar a realização. 

Portanto, todos os homens possuem responsabilidade para com sigo e com os demais. Para que exista 

esta responsabilidade deve existir um sujeito consciente na busca de um desenvolvimento futuro em 

prol de toda a humanidade. Desta forma, como cada ser humano possui responsabilidade indissociável 

com todos os demais, este ser possui uma solidariedade que o liga aos outros e a natureza. Assim sendo, 

o futuro, por meio do desenvolvimento tecnológico não pode criar um determinismo para o ser humano, 

mas abrir possibilidades para a construção de consciências individuais que atuem na busca de uma 

permanência humana genuína. A alternativa [A] é a única que não se encaixa na descrição da teoria 

explicitada.   
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Equilíbrio de ponto material 
 

Resumo 

 

A palavra equilíbrio, para muitos, remete à ideia de ficar parado. Contudo, o conceito de equilíbrio para 

uma partícula compreende os equilíbrios estático e dinâmico. 

 

• Equilíbrio estático: a partícula possui resultante das forças nula e está em repouso em relação a um 
referencial. 

• Equilíbrio dinâmico: a partícula possui resultante das forças nula e está em movimento retilíneo 
uniforme em relação a um referencial. 

 

Há ainda situações em que classificamos o equilíbrio: 

-estável: a partícula/objeto retorna a posição de equilíbrio após uma pequena perturbação. 

 
Uma bola no fundo de um poço ou um cone em pé. 

 

-Instável: a partícula/objeto não retorna a posição, afastando-se cada vez mais da posição de 

equilíbrio. 

 

Uma bola sobre uma elevação ou um cone de cabeça para baixo. 

 

* Indiferente: a partícula/objeto fica em nova situação de equilíbrio em outra posição. 

 
Uma bola sobre uma mesa ou um cone deitado. 

 

Para corpos extensos, como veremos mais adiante, precisaremos analisar os equilíbrios de 

translação e rotação. 

 

Antes, vamos entender o que é um ponto material e um corpo extenso. 
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Quando um corpo é suficientemente pequeno tal que não admite rotação é chamado ponto material 

(assim sua dimensão é pequena em relação a outras medidas relevantes).  

 

Quando um corpo admite rotação ele é chamado de corpo extenso (sua dimensão é comparável a 

outras medidas relevantes).  

 

Três forças paralelas e coplanares 

 

Observe as três forças paralelas coplanares que atuam nos corpos abaixo. 

 

 

Só há possibilidade de repouso na situação B. Na situação A teremos sempre uma resultante no 

torque diferente de zero. Então uma condição para que três forças paralelas coplanares produzam repouso é 

que a força de sentido oposto às outras fique entre elas. 

 

Mas se as forças não são paralelas há um teorema que ajuda a resolver a situação. 

 

Teorema das três forças (Lamy) 

 

Quando um corpo extenso está em equilíbrio sob a ação de três forças não paralelas, elas são 

coplanares e suas linhas de ação concorrem necessariamente a um ponto. 

 

Observe que no objeto a seguir as forças convergem para pontos diferentes. Aqui não ocorrerá 

equilíbrio. 
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Agora veja este caso abaixo: 

 

Aqui existirá equilíbrio 

 

Exercício resolvido: 

Uma escada homogênea, apoiada sobre um piso áspero, está encostada numa parede lisa. Para que 

a escada fique em equilíbrio, as linhas de ação das forças que agem sobre a escada devem convergir para 

um mesmo ponto Q. 

Assinale a opção que ilustra a situação descrita e apresenta o ponto Q mais bem localizado. 

 

 

Solução: 

 

O teorema das três forças resolve a situação. O peso atua no centro da barra. Na parede só há a 

força normal (sem atrito) e no chão a força também deve apontar para o mesmo ponto de encontro.  

                 

Resposta: letra C 
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Segunda Versão do Teorema de Lamy 

 

Uma consequência imediata da aplicação da Lei dos Senos ao triângulo de forças é uma 

generalização do Teorema de Lamy: quando um corpo rígido em equilíbrio se encontra sob a ação de três 

forças concorrentes, o módulo de cada uma delas é diretamente proporcional ao seno de seu respectivo 

ângulo oposto. 

 

 

Exercício resolvido: 

 

Se o sistema mostrado se encontra em equilíbrio, determine Q se W=240N. 

 

 

Solução: 

No ponto “B”: 
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No ponto “C”: 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-enem-equilibrio-de-ponto-material/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-enem-equilibrio-de-ponto-material/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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Exercícios 

 

1. Uma caixa A, de peso igual a 300 N, é suspensa por duas cordas B e C conforme a figura abaixo. 

 
O valor da tração na corda B é igual a  
a) 150,0 N.    
b) 259,8 N.    
c) 346,4 N.    
d) 600,0 N.  

   

2. Dois operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a seguir. 

 
 

São dados: 
1

sen30 cos60
2

 =  =  e 
3

sen60 cos30
2

 =  =  

 

Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso 50N,  e que o ângulo formado entre as partes da 

corda no ponto de suspensão é 60 .  A corda pode ser considerada como ideal (inextensível e de massa 

desprezível). 
Quando o balde está suspenso no ar, em equilíbrio, a força exercida por um operário, medida em 
newtons, vale:  
a) 50    
b) 25    

c) c) 
50

3
    

d) d) 25 2     

e) 0,0   
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3. Considere que ambos os sistemas mostrados nas Figuras (a) e (b) a seguir estejam em equilíbrio e que 

as forças de tensão nos fios esquerdos possuam intensidades iguais a Ta e Tb, respectivamente.  

 

 
 
Sabendo-se que M = 5,0 kg e que o ângulo θ  é igual a 60°, é CORRETO afirmar que   

a) ( )
1/2

a bT 2 T=     

b) ( )
1/2

a bT 3 T=     

c) ( )
1/2

a bT 5 T=     

d) a bT T / 2=     

e) a bT T=     

 
 

4. Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a 

figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20g, 30g e 70g. Os 

valores de tensão, em newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a 

 
Note e adote: Desconsidere as massas dos fios. 

Aceleração da gravidade 2g 10 m/s= . 

 
a) 1,2; 1,0; 0,7.    
b) 1,2; 0,5; 0,2.    
c) 0,7; 0,3; 0,2.    
d) 0,2; 0,5; 1,2.    
e) 0,2; 0,3; 0,7.    
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5. Um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de dois fios inextensíveis, de mesmo 

comprimento e de massas desprezíveis, como mostra a figura 1, onde o ângulo que cada fio faz com a 

vertical é 30º. As forças de tensão nos fios têm a mesma intensidade. 

 

 

Considerando cos 30º  0,87, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais 

distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com a vertical passe a ser o dobro do 

original, como mostra a figura 2, a tensão em cada fio será igual a  

a) 0,50 do valor original.    

b) 1,74 do valor original.    

c) 0,86 do valor original.    

d) 2,00 do valor original.    

e) 3,46 do valor original.    

 

6. Um professor de física pendurou uma pequena esfera, pelo seu centro de gravidade, ao teto da sala de 

aula, conforme a figura: 

 

 

 

Em um dos fios que sustentava a esfera ele acoplou um dinamômetro e verificou que, com o sistema 

em equilíbrio, ele marcava 10 N.  O peso, em newtons, da esfera pendurada é de  

a) 5 3.     

b) 10.     

c) 10 3.     

d) 20.     

e) 20 3.  
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7. Uma corrente composta por cinco elos está presa ao teto por meio de um barbante, conforme mostra 

a figura. A massa de cada elo é de 200 g. 

 

a) Faça um diagrama de forças para o terceiro elo, identificando cada uma das forças que atuam 

sobre ele. 

b) Calcule o módulo de todas as forças que estão atuando nesse terceiro elo.  

 

8. Um quadro, pesando 36,0 N, é suspenso por um fio ideal preso às suas extremidades. Esse fio se apoia 

em um prego fixo à parede, como mostra a figura. Desprezados os atritos, a força de tração no fio tem 

intensidade de: 

 

 
a) 20,0 N    

b) 22,5 N    

c) 25,0 N    

d) 27,5 N    

e) 30,0 N    
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9. Um quadro de massa m = 6,0 kg se encontra em equilíbrio pendurado ao teto pelos fios 1 e 2, que fazem 

com a horizontal os ângulos  1 = 60° e  2 = 30°, conforme a figura. 

 

sc  

Adotando g=10m/s2, calcule as trações nos fios 1 e 2. 

Dados: 

sen30° = cos60° =

1

2 , cos30° = sen60° =

3

2   

 

10. Há muitos conceitos físicos no ato de empinar pipas. Talvez por isso essa brincadeira seja tão divertida. 

 

Uma questão física importante para que uma pipa ganhe altura está na escolha certa do ponto em que 

a linha do carretel é amarrada ao estirante (ponto P),  conforme a figura. 

 

 

 

Na figura, a malha quadriculada coincide com o plano que contém a linha, o estirante e a vareta maior da 

pipa. 

 

O estirante é um pedaço de fio amarrado à pipa com um pouco de folga e em dois pontos: no ponto em 

que as duas varetas maiores se cruzam e no extremo inferior da vareta maior, junto à rabiola. 

 

Admitindo que a pipa esteja pairando no ar, imóvel em relação ao solo, e tendo como base a figura, os 

vetores que indicam as forças atuantes sobre o ponto P  estão melhor representados em  
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a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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Gabarito 

 

1. D 

Dado: P = 300 N 

A Figura 1 mostra as forças que agem no nó. Como a caixa está em repouso, a resultante das forças que 

agem sobre ela é nula. Então pela regra poligonal, elas devem formar um triângulo, como mostrado na 

Figura 2. 

 

 

Da Figura 2: 

B
B

B B

P 1 300
sen30         T 600 N.

T 2 T
 =  =  =   

 

2. C 

1ª Solução: As duas forças de tração formam entre si 60 .  A resultante delas tem a mesma intensidade 

do peso do balde.  

 

Aplicando a lei dos cossenos para o paralelogramo: 

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2R F F 2 F F cos R T T 2 T T cos60 R 3 T R T 3.α= + +  = + +  =  =  

Como R P 50N,= =  vem: 

50
T N.

3
=  

2ª Solução: A resultante das componentes verticais y(T )  das forças de tração equilibram o peso. Então: 

y
3 50

2T P 2 T cos30 P 2 T 50 T N.
2 3

=   =  =  =   
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3. B 

Observação: O termo tensão tem a dimensão de força/área, a mesma de pressão. Se o enunciado está 

se referindo apenas às forças suportadas pelos fios, o termo correto é tração. Caso os fios sejam de 

mesma secção transversal, os termos acabam se equivalendo. 

As figuras mostram as forças agindo em cada uma das situações: 

 

 

De Figuras (a), do triângulo isóscele: 

aT P.=  

De Figuras (b), aplicando a lei dos senos: 

b
b b

T P 3 1 P
  T P   T .

sen 30 sen 120 2 2 3
=  =  =

 
 

Fazendo a razão entre as duas trações: 

( )

a
a b

b

1

2a b

T P
  T 3 T   

PT
3

T 3 T .

=  = 

=

  

 

4. A 

Dados: mS = 20 g = 2010–3 kg; mS = 30 g = 3010–3 kg; mS = 70 g = 7010–3 kg; g = 10 m/s2. 

 

1ª Solução: 

Podemos pensar de uma maneira simples: 

– Se cortarmos o fio superior, os três elefantes cairão. Logo, a tração nesse fio superior equilibra os pesos 

dos três elefantes. Sendo TS a tensão nesse fio, temos: 



 
 

 

 

14 

Física 
 

( ) ( ) 3

S C M B C M B

S

T P P P m m m g 20 30 70 10 10  

T 1,2 N.

− = + + = + + = + +   

=
 

– Se cortarmos o fio médio, cairão os elefantes do meio e de baixo. Logo, a tração nesse fio do meio 

equilibra os pesos desses dois elefantes. Sendo TM a tensão nesse fio, temos:

 ( ) ( ) 3

M M B M B

S

T P P m m g 30 70 10 10  

T 1,0 N.

− = + = + = +   

=
 

– Analogamente, se cortarmos o fio inferior, cairá apenas o elefante de baixo. Logo, a tração nesse fio 

equilibra o peso desse elefante. Sendo TB a tensão nesse fio, temos: 

3

B B B

B

T P m g 70 10 10  

T 0,7 N.

−= = =   

=
 

 

2ª Solução: 

Raciocinando de uma maneira mais técnica, analisemos o diagrama de forças sobre cada móbile. 

De Cima (C)                 Do Meio (M)                      De Baixo (B) 

 

Como se trata de um sistema em equilíbrio, a resultante das forças em cada elefante é nula. Assim:  

( )

( )

S C M

M M B S C M B S C M B

B B

3 2

S S

S

(C)    T P T 0

(M)    T P T 0   +     T P P P 0    T P P P   

(B)    T P 0

T 20 30 70 10 10   T 120 10   

T 1,2 N.

− −

  − − =


 − − =  − − − =  = + + 


 − =

 = + +    =   

=

 

Em (B): 

3

B B B B

B

T P 0    T P 70 10 10    

T 0,7 N.

−− =  = =   

=
 

Em (M):

 ( ) 3

M M B M B B

B

T P T 0    T P T 30 70 10 10    

T 1,0 N.

− − − =  = + = +    

=
 

 

5. B 

A figura abaixo mostra as trações nos fios em cada caso. 



 
 

 

 

15 

Física 
 

 

As componentes verticais das trações equilibram o peso do lustre. 

0
1 0 0

2 10
2

2T .cos30 P
2T .cos60 2T .cos30

2T .cos60 P

= 
→ =

= 

.  

 

6. D 

Como a esfera está em equilíbrio, a resultante das forças é nula. 

 

dinT 1 10
sen30 P 20 N.

P 2 P
 =  =  =    

 

7. Resposta: 

a) O diagrama mostra as forças atuantes no terceiro elo. 

 

b) Dados: m = 200 g = 0,2 kg 

Considerando g = 10 m/s2, temos: 

P = m g = 0,2(10)  P = 2 N; 

F43 = 2 P = 4 N; 

F23 = 3 P = 6 N.   
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8. E 

Como o quadro está em equilíbrio estático pode-se afirmar que: 

T.cos + T.cos = Peso 

2.T.cos  = Peso ; onde  é o ângulo formado entre a direção do fio e a direção vertical. 

Pelas medidas 30 cm e 40 cm deduz-se (pelo teorema de Pitágoras) que a distância entre a borda do 

quadro e o prego é de 50 cm (o que corresponde a metade do fio). Assim cos = 
30

50
= 0,6 

2.T.0,6 = 36 →  1,2.T = 36 →  T = 
36

1,2
= 30 N 

 

9. Resposta: 

Na direção horizontal 

T1.sen30° = T2.sen60° ==> T1 = T2. . ( 3 )   

Na direção vertical 

T1.cos30° + T2.cos60° = 6.10 

T1. ( 3 ) + T2 = 120 

T2. .  ( 3 ). .( 3 ) + T2 = 120 

3.T2 + T2 = 120 ==> 4.T2 = 120 ==> T2  = 30N 

e T1 = 30. . ( 3 ) N  

 

10. a 

É a única opção que indica corretamente os sentidos das forças atuantes no ponto P,  embora não tenha 

havido rigor na representação dos módulos dessas forças, uma vez que a resultante não está 

rigorosamente nula.  
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Exercícios de Hidrostática 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
 

Exercícios 

 

1. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima de água para o seu 

funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d’água e o 

cano ao qual deve ser conectada a ducha. 

 

 
 

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura 
a) h1 

b) h2 

c) h3 

d) h4 

e) h5 

 

2. No interior de um pneu de bicicleta a pressão é de aproximadamente 2,5.105 N/m². Para encher o pneu 

até tal pressão é utilizada uma bomba cujo êmbolo possui um diâmetro de 6 cm. 

 
Qual o valor da força mínima, em N, que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o 
pneu da bicicleta? 
(Considere π = 3). 
a) 475 
b) 575 
c) 675 
d) 775 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-enem-exercicios-de-hidrostatica-/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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3. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto 

funcione corretamente: 

− Se a torneira for conectada à caixa-d’água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve 
ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. 

− Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede pública, é 
necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. 

− Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. 

− Considere a massa específica da água 1000 kg/m³ e a aceleração da gravidade 10 m/s². 

 
Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a 
mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d’água? 
a) 1,8 m e 3,8 m. 
b) 1,8 m e 7,5 m. 
c) 3,8 m e 7,5 m. 
d) 18 m e 38 m. 
e) 18 m e 75 m. 
 
 

4. A mina naval, ou mina submarina, é um artefato explosivo, em geral, estacionário, que é ativado ao 

toque de uma pessoa, veículo ou embarcação. Geralmente, em forma esférica ou ovalada, as minas 

contêm ar suficiente em seu interior para flutuar. Um cabo ancorado no leito do mar mantém a mina 

submersa até a profundidade desejada. Considere uma mina submarina esférica de volume 4,0 m³ e 

massa 300 kg. A mina foi ancorada verticalmente por meio de um cabo de massa desprezível. 

Determine a intensidade da força de tração aplicada pelo cabo à mina. Considere g = 10 m/s² e a 

densidade absoluta da água como 1000 kg/m³. 

a) 32 kN 
b) 35 kN 
c) 37 kN 
d) 40 kN 
e) 43 kN 
 

5. João estava em seu laboratório, onde grandes cilindros cheios de líquidos usados para se medir 

viscosidade dos mesmos. Para tal, é necessário saber a densidade de cada um deles. Para identificar 

os líquidos, João mediu a pressão absoluta dentro dos cilindros em diferentes profundidades, obtendo 

o gráfico a seguir, para os cilindros A e B. Usando as informações do gráfico, ele calculou as densidades 

de cada líquido, identificando-os. 
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Marque a alternativa correta que fornece as densidades dos líquidos contidos em A e B, 
respectivamente: 

 
 

6. Uma embarcação quando está lastreada, apresenta massa de 10000 kg. Ela possui um formato 

quadrado cujos lados são iguais a 10 m e é utilizada no transporte de 2 veículos pesados por vez, de 

uma margem à outra de um lago de águas tranquilas. Numa determinada travessia, em que ela 

transportava dois caminhões idênticos e carregados com igual quantidade de uma mesma carga, 

verificou-se que a parte submersa dessa embarcação era de 40 cm. Se cada caminhão vazio tem massa 

de 10 toneladas, determine a massa da carga, em kg, transportada por cada um deles. 

 

 
a) 2000 
b) 2500 
c) 4000 
d) 5000 
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7. O altímetro é o instrumento usado para medir alturas ou altitudes, em forme de um barômetro aneroide 

destinado a registrar alterações da pressão atmosférica que acompanham as variações de altitude. 

 
Assinale a alternativa correta que indica o comportamento do altímetro quando um avião passa de uma 
região de alta pressão para outra de baixa pressão. 
a) Perda de altitude. 
b) Ganho de altitude. 
c) Altitude em relação ao nível do solo. 
d) Não é afetado. 
 

8. Uma criança brincando com uma balança de verdureiro, instrumento utilizado para medição de massas, 

mergulha e tira uma caneca de porcelana de uma bacia cheia de água. Fora da água, a balança registra 

uma massa de 360 g para a caneca e, mergulhada totalmente, uma massa de 320 g. 

 
Com base nessas informações, qual a força de empuxo sobre a caneca quando ela está totalmente 
mergulhada? Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s². 
a) 0,4 N 
b) 1,2 N 
c) 3,2 N 
d) 3,6 N 
e) 4,0 N 
 

9. Um bloco cúbico de madeira com aresta igual a 20,0 cm flutua em um líquido de massa específica igual 

a 1,2 g/cm³. Um pequeno objeto de massa m igual a 200,0 g é colocado sobre o bloco e o sistema fica 

em equilíbrio com o topo do bloco no nível da superfície do líquido. 

 
Nessas condições, conclui-se que a densidade da madeira, em g/cm³, é igual a 
a) 1,037 
b) 1,042 
c) 1,175 
d) 1,213 
e) 1,314 
 

10. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água 

presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do 

álcool anidro são de 1,00 g/cm³ e 0,80 g/cm³, respectivamente. 

Disponível em: http://nxt.anp.gov.br. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado). 

 
A leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de 
a) 0,20 g/cm³ 
b) 0,81 g/cm³ 
c) 0,90 g/cm³ 
d) 0,99 g/cm³ 
e) 1,80 g/cm³ 
 

 

http://nxt.anp.gov.br/
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Gabarito 

 

1. C 

De acordo com o teorema de Stevin, a pressão de uma coluna líquida é diretamente proporcional à altura 

dessa coluna, que é medida do nível de líquido até o ponto de saída, no caso, h3. 

 

2. C 

𝒑 =
𝑭

𝑨
→ 𝑭 = 𝒑𝑨 → 𝑭 = 𝒑𝝅𝒓𝟐 = 𝟐, 𝟓. 𝟏𝟎𝟓. 𝟑. (𝟑. 𝟏𝟎−𝟐)𝟐 = 𝟔𝟕𝟓𝑵 

 

3. A 

Do teorema de Stevin: 

 

4. C 

Analisando o enunciado, podemos observar que: 

E = T + P → T = P – E 

𝑻 = 𝝆𝑯𝟐𝟎𝑽𝒔𝒖𝒃𝒈 − 𝒎𝒈 

𝑻 = 𝟏𝟎𝟎𝟎. 𝟒. 𝟏𝟎 − 𝟑𝟎𝟎. 𝟏𝟎 = 𝟑𝟕𝟎𝟎𝟎𝑵 = 𝟑𝟕𝒌𝑵 

 

5. B 

A pressão total em função da profundidade de um determinado ponto imerso num determinado líquido é 

dada pela equação: 

𝒑 = 𝒑𝟎 + 𝝆𝒈𝒉 

Como mostrado para cada líquido no gráfico fornecido. 

Isolando a densidade da equação, temos que: 

𝝆 =
𝒑 − 𝒑𝟎

𝒈𝒉
 

Usando os dados do gráfico para os líquidos A e B, transformando as unidades de pressão para Pascal, 

temos que: 

Líquido A: 

 

Líquido B: 
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6. D 

O equilíbrio do conjunto é dado pela igualdade do peso e do empuxo 

𝑷 = 𝑬 → 𝑴𝒈 = 𝝁𝑽𝒈 

Onde: 

𝑴 = 𝒎𝒃 + 𝟐𝒎𝒄𝒂𝒎 + 𝟐𝒎𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒓𝒄𝒂 𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒉õ𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔) 

𝑽 = 𝑨𝒉 

Substituindo: 

(𝒎𝒃 + 𝟐𝒎𝒄𝒂𝒎 + 𝟐𝒎𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂)𝒈 = 𝝁𝑨𝒉𝒈 

Isolando a massa da carga de cada caminhão e substituindo os valores: 

  

7. B 

A pressão atmosférica diminui com a altitude, portanto ao passar de uma região de alta pressão para uma 

de baixa pressão, o avião está subindo, logo, ganhando altitude. 

 

8. A 

O módulo do empuxo é a diferença entre o peso medido fora da água e o peso aparente medido para a 

caneca totalmente mergulhada na água. 

𝑬 = 𝑷 − 𝑷𝒂𝒑 → 𝑬 = (𝒎 − 𝒎𝒂𝒑)𝒈 = (𝟎, 𝟑𝟔 − 𝟎, 𝟑𝟐). 𝟏𝟎 = 𝟎, 𝟒𝑵 

 

9. C 

Cálculos preliminares: 

Volume do bloco de madeira: V = a³ = 20³ = 8000 cm³ 

Densidade do líquido: dL = 1,2 g/cm³ 

Massa do objeto: mob = 200 g 

A figura ilustra a situação descrita: 

 

O empuxo no bloco equilibra o peso do bloco e do objeto sobre ele. 

𝑷 + 𝑷𝒐𝒃 = 𝑬 → 𝒅𝑽𝒈 + 𝒎𝒐𝒃𝒈 = 𝒅𝑳𝑽𝒈 → 𝒅(𝟖𝟎𝟎𝟎) + 𝟐𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟐. 𝟖𝟎𝟎𝟎 → 𝒅 =
𝟗𝟔𝟎𝟎 − 𝟐𝟎𝟎

𝟖𝟎𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟏𝟕𝟓

𝒈

𝒄𝒎𝟑
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10. B 

Numa amostra de 100 cm³ da mistura contendo o volume máximo permitido de água, temos 4,9 cm³ de 

água e 95,1 cm³ de álcool hidratado. A densidade dessa mistura é: 

𝒅 =
𝒎à𝒍𝒄 + 𝒎á𝒈

𝑽á𝒍𝒄 + 𝑽á𝒈

=
𝟎, 𝟖. 𝟗𝟓, 𝟏 + 𝟏. 𝟒, 𝟗

𝟏𝟎𝟎
=

𝟕𝟔, 𝟎𝟖 + 𝟒, 𝟗

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟖𝟏

𝒈

𝒄𝒎𝟑
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Exercícios de Empuxo 

 

Resumo 

 

Princípio de Arquimedes/Empuxo  

O filosofo matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego Arquimedes foi o primeiro a fazer 

medições e calcular o que foi chamado de Empuxo. Mas o que seria esse Empuxo? Para isso, vamos entender 

a experiência. 

Quando temos um corpo e ele esta em volta de um fluido, o fluido “toca” esse corpo em infinitos pontos., 

aplicando diversas forças de contato. Porem, essas forças não tem o mesmo valor. Isso se da pela pressão 

da seguinte forma: 

• O aumento da pressão acarreta o aumento da força de contato aplicada (isso foi visto em aulas 
anteriores).  

 

Também entendemos que a pressão varia da profundidade da seguinte forma  

• O aumento da profundidade acarreta o aumento da pressão (isso também foi visto em aulas anteriores).  

 

Com isso, podemos concluir que as forças de contato variam com a profundidade, sendo as forças de contato 

aplicadas “embaixo” do objeto maiores do que as forças aplicadas “em cima”. Isso explica o por que da 

tendência em um objeto boiar... Mas e os que não boiam? Para isso, precisamos somar todas as forças de 

contato e construirmos uma força resultante. Essa força resultante chama-se Empuxo. Essa construção pode 

ser visto na Figura abaixo. 

  
Como pode ser visto na Figura, a soma de todas essas forças resulta em uma força com as seguintes 

características: 

• Direção: Vertical 

• Sentido: Para cima  

• Modulo: ? 

 

Aqui foi a grande observação de Arquimedes, ele notou que o o Empuxo é equivalente ao Peso que foi 

deslocado pelo liquido.  Isso significa que se você colocar um corpo dentro de um balde cheio de agua (cheio 

por completo), a agua que for deslocada para fora possui o mesmo peso do corpo inserido.  Vamos agora 

matematizar isso: 

E=PliquidoE=mliquido.g 

Porem, gostamos trabalhar com a densidade (), unidade mais comum em líquidos. Já que: 

μ=mV 

Podemos concluir que: 

E=liquido.Vdeslocado.g ou E=liq.Vimerso.g  
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Exercícios 

 

1. As afirmativas a seguir referem-se à situação mostrada na figura abaixo 
 

 
 
I. Um corpo totalmente imerso em um líquido e em equilíbrio recebe deste um empuxo de baixo para 

cima igual ao peso do líquido deslocado.  

II. Um corpo totalmente imerso em um líquido e em equilíbrio recebe deste um empuxo de baixo para 

cima igual ao seu próprio peso.  

III. Um corpo totalmente imerso num líquido e em equilíbrio recebe deste um empuxo de baixo para 

cima igual ao volume da porção líquida deslocada.  

IV. Se o líquido for trocado por outro diferente, o empuxo sobre o corpo será maior se o novo líquido 

for menos denso. V. Se o líquido for trocado por outro diferente, o empuxo sobre o corpo será 

maior se o novo líquido for mais denso.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I e V.  

b) II e III. 

c) I, IV e V.  

d) II, III e IV. 
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2. Para responder à questão, analise a situação representada na figura abaixo, na qual uma esfera de 

isopor encontra-se totalmente submersa em um recipiente contendo água. Um fio ideal tem uma de 

suas extremidades presa à esfera, e a outra está fixada no fundo do recipiente. O sistema está em 

equilíbrio mecânico. 

 

 
 
Considerando que as forças que atuam na esfera sejam o peso (P), o empuxo (E) e a tensão (T), a 

alternativa que melhor relaciona suas intensidades é  

a) E = P + T  

b) E > P + T 

c) P = E + T  

d) P > E + T  

e) P = E e T = 0 
 
 

3. O gás hélio é bastante utilizado em balões por ser mais leve que o ar. Isso implica, por exemplo, que 

um mol de hélio possui uma massa de 4 g, enquanto em um mol de ar a massa correspondente é de 

29 g. Considere dois balões, um contendo ar e outro gás hélio. Os balões possuem volumes iguais e 

estão submetidos à mesma pressão e temperatura.  

 
Em relação ao empuxo sobre o balão com ar e com gás hélio, respectivamente, assinale a alternativa 

que estabelece a relação CORRETA.  

a) Empuxo(ar) = 1,00 X Empuxo(Hélio). 

b) Empuxo(ar) = 4,00 X Empuxo(Hélio). 

c) Empuxo(ar) = 7,25 X Empuxo(Hélio).  

d) Empuxo(ar) = 29,00 X Empuxo(Hélio).  

e) Empuxo(ar) = 25,00 X Empuxo(Hélio). 
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4. A figura a seguir ilustra três cilindros sólidos maciços e homogêneos, de mesma área da base e altura 

(volumes iguais), emequilíbrio em um líquido.O cilindro A está completamente submerso, sem tocar no 

fundo do recipiente, o cilindro B está commetade de seu volume emerso, enquanto o cilindro C 

apresenta 1/3 de seu volume abaixo da superfície livre do líquido. 

 

 

Sobre essa situação, é correto afirmar que 

a) a densidade do cilindro A é maior do que a do líquido, pois ele está completamente submerso. 

b) a densidade do cilindro B é igual ao dobro da do líquido, pois ele desloca metade do seu volume 

no líquido. 

c) a densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B, que é maior do que a do cilindro 

C, em razão dos volumes deslocados no líquido. 

d) pelo fato de estar completamente submerso, o peso do cilindro A é maior do que o empuxo sobre 

ele e maior que os pesos de B e de C. 

e) o peso do cilindro C é menor do que o empuxo sobre ele porque apenas 1/3 de seu volume está 

submerso. 
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5. O empuxo é a força resultante que um fluido exerce sobre um corpo que nele está submerso total ou 

parcialmente. Possui direção vertical, sentido para cima, e está relacionado à diferença de pressão 

entre a região mais submersa (base) e a menos submersa (topo) do corpo. Para demonstrar que o 

empuxo depende das dimensões do corpo, um estudante fez a seguinte experiência: colocou no interior 

de um balão de festa 1,490 kg de areia, amarrou um tubo na boca do balão e o jogou num aquário cheio 

de água, como mostra a figura. 

 

 

Com o auxílio de uma bomba de ar começou a encher o balão. Considerando a massa do balão de 10g 

(0,010kg) a densidade da água 103kg/m3 e desconsiderando a massa do ar e da mangueira que liga o 

balão a bomba, julgue os itens a seguir. 

I. Para que o balão possa subir até a superfície da água deve ser cheio com mais de 1,5 litros de ar. 

II. No início da experiência (balão no fundo do aquário) temos atuando sobre o conjunto (balão+areia) 

apenas as forças peso e empuxo. 

III. No início da experiência (balão no fundo do aquário) a densidade do conjunto (balão+areia) é maior 

que a densidade da água. 

IV. Se a água fosse trocada por glicerina (densidade 1,2 . 103kg/m3) o balão poderia subir até 

a superfície com 1,5 litros de ar. 

V. Se a água fosse trocada por óleo (densidade 0,7 . 103kg/m3) o balão poderia subir até a superfície 

com 1,5 litros de ar. 

 

Todas as afirmações corretas estão em: 

a) I - III – IV    

b) II - III – V    

c) III - IV    

d) IV - V 
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6. Uma pessoa de massa corporal igual a 100 kg, quando imersa em ar na temperatura de 20°C e 

à pressão atmosférica (1 atm), recebe uma força de empuxo igual a 0,900N. Já ao mergulhar 

em determinado lago, permanecendo imóvel, a mesma pessoa consegue flutuar 

completamente submersa. A densidade relativa desse lago, em relação à densidade da água (4°C), é  

Dados:  

densidade do ar (1atm, 20°C) = 1,20 kg/m3; 

densidade da água (4°C) = 1,00 g/cm3; 

  

a) 1,50 

b) 1,45 

c) 1,33 

d) 1,20 

e) 1,00 

 

 

7. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que 

tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com a força 

peso, aplicada pela Terra, e o empuxo, exercido pela água, equilibrando-se, como mostra a figura 1. 

Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume 

ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, o volume 

do corpo do peixe também aumente. Assim, o módulo do empuxo supera o da força peso, e o peixe 

sobe (figura 2). 

 
 
Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta, porque  

a) é inversamente proporcional à variação do volume do corpo do peixe.  

b) a intensidade da força peso, que age sobre o peixe, diminui significativamente.  

c) a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta.  

d) depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta.  

e) o módulo da força peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta 
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8. Uma criança brincando com uma balança de verdureiro, instrumento utilizado para a medição de 

massas, mergulha e tira uma caneca de porcelana de uma bacia cheia de água. Fora da água, a balança 

registra uma massa de 360 g para a caneca e, mergulhada totalmente, uma massa de 320 g. 

 
Com base nessas informações, qual a força de empuxo sobre a caneca quando ela está totalmente 

mergulhada? Considere a aceleração da gravidade igual a 10m/s². 

a) 0,4N. 

b) 1,2N. 

c) 3,2N. 

d) 3,6N. 

e) 4,0N. 

 
 

9. Dois objetos esféricos idênticos são colocados para flutuar em dois líquidos diferentes I e II, conforme 

ilustração. 

 

O experimento permite concluir que a (o) 

a) líquido I é mais denso que o II.  

b) empuxo sobre o objeto em I é maior que em II. (Errado, nos dois casos, E=P, e sendo o mesmo 

objeto de mesma massa, mesmo peso, portanto, mesmo empuxo) 

c) densidade da esfera é maior que a do líquido II. (Errado, se fosse a esfera afundaria) 

d) empuxo sobre a esfera em II é maior que seu peso. (Errado, E=P, já que ele flutua, está em 

equilíbrio) 

 
 

10. Uma esfera de massa 1,0×103 kg está em equilíbrio, completamente submersa a uma grande 

profundidade dentro do mar. Um mecanismo interno faz com que a esfera se expanda rapidamente e 

aumente seu volume em 5,0 %. 

 
Considerando que g = 10 m/s2 e que a densidade da água é dágua = 1,0×103 kg/m3, calcule: 

I. o empuxo de Arquimedes sobre a esfera, antes e depois da expansão da mesma; 

II. a aceleração da esfera logo após a expansão. 
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Gabarito 

 

1. A 

I. Correta. 

II. Incorreta. Discorda da afirmativa anterior, que está correta. 

III. Incorreta. Discorda da primeira afirmativa, que está correta. 

IV. Incorreta. A intensidade do empuxo é igual à do peso de líquido deslocado. Portanto, se o líquido for 

trocado por outro diferente, o empuxo sobre o corpo será menor se o novo líquido for menos denso. 

IV. Correta. 

 

2. A 

 

3. A 

 

4. C 
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5. A 

II. Falsa. Como o balão está em contato com o fundo temos a força normal também.] 

V. Falsa. Tendo o balão 1,5L, ele fica com uma densidade maior que o oléo e, portanto, permanece no 

fundo do recipiente.  

 

6. C 

 
 

7. E 

  

8. A 

 
 

9. A 
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10.  
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Exercícios de hidrostática 

 

Resumo 

 

Vazão  

É definida como a razão entre o volume e o tempo. 

 

Sendo: 

Q = vazão 

V = volume do fluído 

t = tempo 

 

Sua unidade no SI é m³/s 

 

Equação da Continuidade  

Quanto menor a seção, maior a velocidade com que se escoa o fluído. 

 

Velocidade da Pressão 

A velocidade do fluído, ao passar de uma área maior para uma menor, aumenta, em razão da pressão do fluído 

na parte larga ser maior do que na parte estreita. Essa definição também é baseada pela equação de 

continuidade. 

 

Equação de Bernouli 

Também chamada de equação fundamental da hidrodinâmica, foi desenvolvida baseada nos estudos 

voltados para a energia de escoamento dos fluídos. 

𝑝 + 𝑑𝑔ℎ +
𝑑𝑣2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Sendo: 

p = pressão (energia potencial por unidade de volume) 

dgh = pressão hidrostática (energia potencial gravitacional por unidade de volume) 

dv2/2 = pressão dinâmica (energia cinética por unidade de volume) 
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Exercícios 

 

1. A microfluídica é uma área de pesquisa que trabalha com a manipulação precisa de líquidos em canais 

com dimensões submilimétricas, chamados de microcanais, possibilitando o desenvolvimento de 

sistemas miniaturizados de análises químicas e biológicas.  

 

Considere que uma seringa com êmbolo cilíndrico de diâmetro D 4 mm=  seja usada para injetar um 

líquido em um microcanal cilíndrico com diâmetro de d 500 m.μ=  Se o êmbolo for movido com uma 

velocidade de V 4 mm s,=  a velocidade v  do líquido no microcanal será de  

a) 256,0 mm s.     

b) 32,0 mm s.     

c) 62,5 m s.μ     

d) 500,0 m s.μ     

 
 

2. No sistema hidráulico a seguir circula um líquido a uma vazão constante preenchendo completamente 

a tubulação. Se o tubo de entrada tem diâmetro de 8 cm, qual deve ser o diâmetro, em centímetros, de 

cada um dos quatro tubos idênticos de saída do líquido? 

 
a) 1cm    

b) 2cm    

c) 3cm    

d) 4cm    

e) 5cm    
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3. Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, 

que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca). 

 

 
 
Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 

8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é 

instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro 

do reservatório. 

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a  

a) 69.120.    

b) 17.280.    

c) 11.520.    

d) 8.640.    

e) 2.880.    
  
 

4. A figura abaixo mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade 1v  através de um tubo 

horizontal de seção reta 1A  e atravessa, com velocidade 2v ,  um trecho estrangulado de seção reta 

2 1A A 4.=   

 
 

Nessa situação, a razão entre os módulos das velocidades 2 1v v  é  

a) 4.     

b) 2.     

c) 1.     

d) 1 2.     

e) 1 4.     
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5.  

 
A tragédia de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris pôs em evidência um dispositivo, baseado na 

equação de Bernoulli, que é utilizado para medir a velocidade de um fluido, o chamado tubo de Pitot. 

Esse dispositivo permite medir a velocidade da aeronave com relação ao ar. Um diagrama é mostrado 

na figura. No dispositivo, manômetros são usados para medir as pressões pA e pB nas aberturas A e B, 

respectivamente. 

Considere um avião voando em uma região onde a densidade do ar é igual a 0,60 kg/m3 e os 

manômetros indicam pA e pB iguais a 63630,0 N/m2 e a 60000,0 N/m2, respectivamente. 

 
Aplique a equação de Bernoulli nessa situação e determine a velocidade do avião com relação ao ar.  
 
 

6. Um toldo de calçada é fixado a uma parede nos pontos A, A′, B e B′. 
Em cada ponto A e A′ existe uma rótula que permite ao toldo girar para cima. Em cada ponto B e B′, 

existe um parafuso que fixa o toldo à parede de tal forma que este não possa girar. Num dia chuvoso, 

um forte vento faz com que as linhas de corrente de ar passem pelo toldo, como apresentado na figura 

abaixo.  

 

Em 1, a velocidade do ar é de 22 m/s e, em 2, ela é de 14 m/s. Sabendo-se que a área do toldo é de 2,5 

m2, que a força que prende o toldo à parede no ponto B é de 1,0 N e que a densidade do ar é de 10−2 

kg/m3, considere as afirmativas a seguir. 

I. O toldo irá girar para cima. 

II. O torque gerado pelo vento será maior que o torque gerado pela força em B e B′. 

III. O toldo permanecerá preso à parede em A, A′, B e B′. 

IV. O torque gerado pelo vento será menor que o torque gerado pela força em B e B′. 
 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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7. Um tanque de uma refinaria de petróleo deve ser preenchido com 36000 m3 de óleo. Esse processo 

será realizado por um navio petroleiro que está carregado com 100000 m3 de óleo. Sabendo que a 

vazão de transferência de óleo do navio para o tanque é igual a 100 litros por segundo, estime a 

quantidade de dias necessários para a conclusão da transferência.   

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    

e) 5    
 
 

8.  

 
 

Um estudante usa um tubo de Pitot esquematizado na figura para medir a velocidade do ar em um túnel 

de vento. A densidade do ar é igual a 31,2 kg m ,  e a densidade do líquido é 4 31,2 10 kg m ,  sendo 

h 10 cm.=  Nessas condições a velocidade do ar é aproximadamente igual a  

a) 1,4 m s     

b) 14 m s     

c) 21,4 10 m s     

d) 31,4 10 m s     

e) 41,4 10 m s     
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9. Observe as figuras a seguir. 

 
Com base nos esquemas físicos apresentados nas figuras, considere as afirmativas a seguir. 

I. A figura I mostra dois copos contendo suco de laranja à mesma altura. Independentemente do 

formato dos copos, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. 

II. A figura II mostra um tubo em forma de "U" contendo dois líquidos que não se misturam. No ramo 

da esquerda, tem-se óleo de soja e, no da direita, água. A pressão no ponto A é igual à pressão no 

ponto B. 

III. A figura III mostra dois líquidos de viscosidades diferentes escorrendo através de um capilar: o 

suco de laranja, menos viscoso, escorre em A, ao passo que o xarope de milho, mais viscoso, 

escorre em B. 

IV. A figura IV mostra um liquido em escoamento no sentido do ponto A para o ponto B. Apesar de a 

velocidade de escoamento no ponto A ser maior do que a velocidade de escoamento no ponto B, 

a pressão no ponto A é menor que a pressão no ponto B. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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10. A aorta da baleia é de diâmetro maior do que o cano principal do sistema hidráulico da Torre de Londres, 
e a água que passa por ali tem menos ímpeto e velocidade do que o sangue que jorra do seu coração. 

Herman Melville, Moby Dick. 

 

a) Calcule a vazão (volume unidade de tempo)  em cada um dos sistemas esquematizados a seguir. 

 

 
 
Note e adote: 
Suponha os sistemas como sendo cilindros circulares retos. 
Atrito na parede da aorta e do cano é desprezível. 

3π =  

 
b) A figura representa a pressão do sangue em seu percurso ao longo do sistema circulatório da 

baleia. As letras A, B, C, D  e E  correspondem a diferentes vasos sanguíneos. 

 

 
 

Quais são as letras que correspondem, respectivamente, à aorta e às grandes veias?  
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Gabarito 

 

1. A 

Dados: 1 1 2V V 4 mm s; D D 4 mm; D d 500 m 0,5 mm.μ= = = = = = =  

Pela equação da continuidade: 

2 2 2
2 21 2 1 1

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2
2

2

2 22

D D v D
v A v A   v v   v D v D   v   

4 4 D

4 4 64
v v v 256,0 mm s.

0,250,5

π π
=  =  =  = 


= =  = =

 

 

2. D 
2 2

0 0
0

D DD
A 4A 4 D 4cm

4 4 2

 
=  =  = =  

 

3. C 

Da leitura direta do gráfico, encontramos para a pressão estática de 6 mca  uma vazão   

z 12 L / min.=  O tempo mensal de funcionamento do chuveiro é: 

t 4 8 30 960 min.Δ =   =  

Calculando o consumo, em litros: 

V
z V z t 12 960 V 11.520 L.

t
Δ

Δ
=  = =   =   

 

4. A 

Temos aqui o Efeito Venturi, em que as vazões Q  nas duas seções do tubo são iguais: 

1 2Q Q=   

Sendo as vazões dadas pelo produto da área transversal e a velocidade do fluido: 

Q v A=    

Então, temos: 

2 1
1 1 2 2

1 2

v A
v A v A

v A
 =   =   

Substituindo 2A  por 1A 4 :  

2 1 2 1 2

1 2 1 1 1

v A v A v
4

v A v A / 4 v
=  =  =  
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5. Dados: pA = 63630 N/m2; pB = 60.000 N/m2;  = 0,6 kg/m2. 

Da equação de Bernoulli: 

2 2

A A A B B B

1 1
p v g h p v g h

2 2
+  +  = +  +  . 

Como os pontos A e B estão no mesmo nível, e a velocidade em A é nula, temos: 

( )A B2

A B B B

2 p p1
p p v       v

2

−
= +   =


       

 

Substituindo valores, a velocidade do avião é vB = v. 

( )2 63630 60000 7260
v 110 m / s   

0,6 0,6

v 396 km / h.

−
= = = 

=

  

 

6. A 

Dados: v1 = 22 m/s; v2 = 14 m/s; ar = 10–2 kg/m3. 

I. Correta. 

Considerando que a força no parafuso em B, citada no enunciado, seja apenas a componente vertical da 

força suportada por esse parafuso, e que, em B’ atue outra força de mesma intensidade (por simetria), o 

peso do toldo, equilibrado por essas forças, é P = 2 N. 

Aplicando a equação de Bernoulli, calculemos a diferença de pressão no toldo devido à diferença de 

velocidades, desprezando a diferença de alturas: 

( ) ( )2 2 2 2 2 2

1 2 2

ar

p 1 p 1
v v     22 14     p 1,44 10 N / m .

2 210

−

−

 
= −  = −   = 


 

 

A força exercida pelo devida a essa diferença de pressão é: 

F p A 1,44 2,5    F 3,6 N.=  =   =  

Como F > P, o toldo irá girar para cima. 

 

II. Correta. 

Embora não haja dados para podermos fazer os cálculos, é possível chegar a essa conclusão, pois a força 

exercida pelo vento, para cima, diminuem as intensidades das forças exercidas nos parafusos, diminuindo 

os torques. 

 

III. Incorreta. 

IV. Incorreta.  
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7. E 

Dados: 3 6V 36000 m 36 10 L; 100 L / s. Δ Φ= =  =  

Como a operação deve ser concluída, se os cálculos não resultarem em uma resposta inteira, deveremos 

aproximar para o valor inteiro imediatamente acima. 

6 4
4V V 36 10 36 10

  t 36 10 s  t 4,17 dias 
t 100 24 3.600

t 5 dias.

Δ Δ
Φ Δ Δ

Δ Φ

Δ

 
=  = = =   = = 



=

 

  

8. C  

Utilizando a equação de Bernoulli, temos que: 

líq

ar

4

2

2 g h
V

2 10 0,1 1,2 10
V

1,2

V 1,4 10 m s

ρ

ρ

  
=

   
=

= 

 

  

9. D 

Apenas a afirmação II é incorreta, pois os pontos A e B estão no mesmo líquido, mas em alturas distintas 

e logo pela Lei de Stevin estão sob pressões diferentes. 

 

10.   

a) Seja SΔ  o deslocamento de uma massa de fluido de volume VΔ  num intervalo de tempo t,Δ  fluindo 

com velocidade v  através de uma tubulação de diâmetro D  e secção transversal de área A.   

 

Como o próprio enunciado define, a vazão (Z)  é dada por: 

2V S D
z A z A v  z v.

t t 4

v                  

Δ Δ π

Δ Δ
= =  =  =



 

Aplicando a expressão acima a cada dos casos, usando 3,π =  vem: 

( )

( )

2
2 3

B B

2
3 3

C C

3 0,2
Baleia: z 1,2 z 3,6 10 m s.

4

3 0,1
Cano: z 0,3  z 2,25 10 m s.

4

−

−


 =   = 




=   = 


 

 

b) A artéria aorta corresponde à letra A do gráfico, local onde se desenvolvem os maiores valores de 

pressão arterial. As grandes veias correspondem à letra E, pois a pressão sanguínea, em seu interior, 

é baixa.  
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Modais de Transporte 
 

Resumo 

 

Durante os anos 60, o comércio internacional tem se intensificado de maneira significativa. O 

volume de bens e serviços intercambiados entre os países é um importante criador de riquezas. Com a 

ampliação da globalização, o desenvolvimento dos modais de transporte, ou seja, os modos de transportar 

mercadorias, foram decisivos para tamanha expansão.  O transporte internacional requer infraestrutura de 

distribuição afim de sustentar as trocas dos parceiros comerciais. Atender essa demanda de deslocamento 

é um desafio logístico que requer tecnologia e define algumas áreas como centrais. Colocar um porto numa 

cidade litorânea por exemplo pode dar a ela uma importância maior que suas cidades vizinhas pois nela irão 

circular mais mercadorias, mais capital, mais trabalho e mais desenvolvimento. Ao mesmo tempo que esse 

porto deve estar conectado com uma rede de transportes propícia aos demais locais de produção.  Os 

setores primário, secundário e terciário então devem estar bem conectados de acordo com as 

particularidades das áreas para determinar a escolha do melhor modal de transporte. 

É extremamente necessário estudarmos essa rápida evolução dos transportes, pois é a partir dela 

que podemos entender a organização espacial das indústrias e das cidades na atualidade. O entendimento 

das rotas comerciais também auxilia na compreensão da geopolítica mundial, pois o controle dessas rotas 

impacta profundamente a economia dos países. 

 

Os modais de Transporte  

 

Um modal de transporte, modo de transporte ou sistema de transporte é uma forma particular de 

transporte que se distingue principalmente pelo veículo utilizado e, como consequência, da infraestrutura 

necessária para seu uso. Existem cinco principais modais de transporte: 

➢ Transporte Rodoviário - comumente associado ao uso de caminhões, carros, etc. O Brasil investiu 

muito no transporte rodoviário que, apesar de ter uma menor capacidade de carga em relação aos 

trens e também maiores custos de manutenção com seguros, combustível e pneus, acaba sendo 

mais rápido. A Petrobrás e o investimento nas estradas foram fatores que influenciaram o crescente 

investimento nesse modal.  

 

➢ Transporte Marítimo - transporte feito por mar, tem a vantagem de transportar grandes cargas, 

contêineres e ser mais barato e é através dele que acontece o comércio mundial. Implica 

necessariamente na construção de portos 

➢ Transporte Aéreo - O modal aéreo é o mais rápido e também tem uma grande capacidade de carga. 

Mas porque então não se utiliza esse meio nos transportes de mercadoria internacionais? Ele é o 

mais caro e também o mais seguro só transportando então cargas valiosas e seres humanos. 

➢ Transporte Ferroviário - o transporte sobre trilhos ainda é bastante utilizado no Brasil e no mundo e 

funciona a partir da combustão do carvão. Quando relacionado ao problema do transporte urbano se 

apresenta como uma boa solução, reduzindo o trânsito e sendo capaz de transportar um grande 

número de pessoas 

➢ Transporte Hidroviário - se distingue do transporte marítimo por estar em água doce, em rios, lagos 

com barcos. 
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Faz-se necessário notar que a locomoção de uma mercadoria pode vir a necessitar de uma combinação 

de diversos modos de transporte, o que é chamado de “transporte multimodal ou intermodal”. Esse conceito 

é adotado tanto no planejamento logístico de transporte em escala nacional/global quanto na escala 

urbana/metropolitana. Quando diversos modais de transporte são associados para que ocorra uma 

operação de transporte, caracteriza-se uma multimodalidade. 

 

Dentre todos esses modais de transporte, dois são particularmente usados no que diz respeito ao 

transporte internacional: os modais marítimo e aéreo. Somente uma parte marginal de bens é transportada 

por rodovias ou ferrovias, na ótica de um transporte de porte global, já que esses possuem vocação a ter 

destaque nas escalas regionais e/ou nacionais e não globais. O modal aéreo, apesar de ter mais segurança, 

também é mais caro, não sendo utilizado em larga escala como o marítimo. Apesar de ser lento, tem uma 

alta capacidade de transporte e é barato. O container, por ser padronizado e pode armazenar quase que 

qualquer tipo de produto, sendo um imenso facilitador para transportar carga. Todos os transportes 

passaram a ser modelados no padrão do container, o que permitiu uma maior integração dos modais, com 

pouquíssimo custo, tanto de tempo quanto de energia, para a baldeação.  

 

Na Amazônia Brasileira, principalmente na parte norte, o transporte hidroviário é muito utilizado, já que 

os rios são caudalosos e o início da ocupação urbana desses locais se constituiu pelo rio e por suas 

margens.  Atualmente existem elites políticas que controlam esse sistema de transporte, que foi muito 

utilizado durante a economia da borracha, ligando o local de extração às casas de aviamento, que por sua 

vez enviavam a borracha por meio da ferrovia até o porto. Hoje, o transporte hidroviário liga as comunidades 

do interior ao centro, onde existem mais ofertas de serviços como saúde e compras básicas, além de maior 

movimentação financeira e oferta de emprego. 

 

 

 
Fonte: Google Images 
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A escolha do modal de transporte 

 

A escolha do modal de transporte de mercadorias obedece a variáveis como o custo, a rapidez e a 

segurança. Muitas vezes é a geografia (necessidade de contornar ou transpor obstáculos naturais), o clima 

e geralmente o ambiente e o entorno que induzem ao uso de certo tipo de transporte. Locais com rios 

navegáveis seriam propícios ao transporte hidroviário; locais muito declivosos, mais propícios ao transporte 

rodoviário; locais planos, ao transporte ferroviário etc. A escolha de um modal de transporte na ótica de uma 

operação de importação/exportação depende, em grande parte, dos seguintes elementos: 

 

➢ O peso e o volume das mercadorias; 

➢ O custo do transporte; 

➢ A distância a percorrer e os acidentes geográficos e características climáticas do percurso; 

➢ Os atrasos, prazos e tempo de entrega; 

 

A noção de segurança e risco (ligado intimamente a fragilidade do produto.). 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/exercicios-enem-modais-de-transporte-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=transportes
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Exercícios 

 

1. “De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico-informacional à logística de 

transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples: o potencial 

que tal “ferramenta logística” ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente 

com a escala geográfica do Brasil. HUERTAS, D. M. O papel dos transportes na expansão recente da 

fronteira agrícola brasileira.” 

Revista Transporte y Territorio, Universidade de Buenos Aires, n.3, 2010 (adaptado). 

 

A necessidade de modais de transporte interligados, no território brasileiro, justifica-se pela(s) 

a) variações climáticas no território, associadas à interiorização da produção. 

b) grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. 

c) formação geológica do país, que impede o uso de um único modal. 

d) proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. 

e) diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais. 

 

2. “A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no porto de Santos é 

igual a 11 anos — isso, contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi 

registrado somente neste ano. Desde 2006 a perda de tempo supera uma década.” 

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado). 

 

A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. 

No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas 

consequências é a 

a) Realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. 

b) Dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de importação. 

c) Redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. 

d) Priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras terrestres. 

e) Estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimentos na 

infraestrutura de circulação. 

 

3. “Um trilhão de reais: é este o valor que o Brasil precisa investir em infraestrutura de transportes até 

2030 para se equiparar ao padrão de países como Rússia e Austrália. A conclusão é de um estudo do 

núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP assinado pelos professores Claudio Tavares de 

Alencar e João da Rocha Lima Júnior com o mestrando Flávio Abdalla Lage e apresentado no final da 

semana passada na 14ª Conferência Internacional da LARES (Latin American Real Estate Society).” 

CALEIRO, J. P. Brasil precisa de R$ 1 tri em infraestrutura de transportes. Exame.com, 22 set. 2014. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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O desenvolvimento dos países depende da estruturação dos territórios para a difusão e distribuição 

de cargas, mercadorias e pessoas. O próprio sistema capitalista, em sua conjuntura embrionária, só 

conheceu o seu inicial desenvolvimento e expansão a partir da estruturação técnica de um importante 

sistema de transporte, que foi: 

a) os trens de ferro a vapor, no século XVIII. 

b) as aeronaves modernas, no século XX. 

c) as caravelas de longo alcance, no século XVI. 

d) os grandes navios de carga, no século XIX. 

e) os carros com motores, no início do século XX. 

 

4. Em geral, países com dimensões continentais encontram mais dificuldade em desenvolver uma 

logística eficiente, pois, além de enfrentar as distâncias, há o desafio de se superar as diversidades 

climáticas e os obstáculos naturais. Nesse sentido, esses países precisam desenvolver políticas que 

visem à diversificação de seus modais e ampliação da tecnologia adequada. 

 

O meio de transporte mais recomendado para a integração terrestre em territórios com as 

características acima é o: 

a) Rodoviário 

b) Ferroviário 

c) Aéreo 

d) Subterrâneo 

e) Dutoviário 

 

5. A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil com 

equivalentes de países que são referência para o mundo todo. A conclusão do estudo é que, em dez 

anos, a eficiência de nossa infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, mas parece maior ainda para 

quem leva peças de São Paulo a Manaus. “Demora de 15 a 20 dias. O caminhão sai daqui carregado, 

vai até Rio Branco, de Rio Branco é transportado para a balsa e vai via fluvial até Manaus”, conta o 

empresário José Kovacs. 

Jornal Nacional - 6/5/2013. 

 

Assinale a alternativa que NÃO indica um dos fatores que contribuem para o problema abordado no 

texto. 

a) A reduzida exploração do potencial de navegação dos rios. 

b) As condições precárias das rodovias que cortam o país. 

c) A saturação da capacidade operacional de portos e aeroportos. 

d) A prioridade dada ao modal ferroviário pela política de transporte nacional. 

 

6. As ferrovias no Brasil estão geograficamente concentradas: 

a) na região Nordeste, como resultado das políticas coloniais de transportes das commodities aqui 

cultivadas pela metrópole. 

b) na região Sudeste, em razão das estruturas instaladas no auge da economia cafeeira. 

c) no Centro-Oeste, como uma obra de promoção da política da Marcha para o Oeste. 

d) no Sul, para atender os interesses das oligarquias gaúchas. 

e) em todo o litoral, como herança da concentração populacional nessa faixa do país. 
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7. “No mundo da globalização, tudo circula: dos capitais ao conhecimento. Se, por um lado, muito daquilo 

que transita o faz de maneira virtual, por meio de fios, cabos ou fibras ópticas, por outro, pessoas e 

mercadorias devem ser deslocadas fisicamente de um local para outro". 

Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u6595.shtml 

 
Sobre os transportes, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
a) As cidades brasileiras vêm assegurando a todos os seus moradores o acesso aos recursos 

disponíveis, começando por um bom sistema de mobilidade e a existência de espaços públicos, 
com qualidade para todos, inclusive para os turistas. 

b) A grande área, a disponibilidade hídrica, a longa faixa litorânea e os relevos pouco acidentados não 
foram obstáculos à adoção de uma política de transportes apoiada nas rodovias. 

c) A poluição, sobretudo nas grandes cidades, os pedágios que vieram com as privatizações e o preço 
mais caro do que as ferrovias e hidrovias são aspectos negativos do sistema rodoviário 
predominante no Brasil. 

d) A qualidade, a diversificação e a tarifa do transporte público, o respeito ao pedestre, a qualidade 
das calçadas e a sua adequação às pessoas com necessidades especiais, a quantidade de ciclovia, 
a segurança no trânsito são aspectos que devem fazer parte de qualquer planejamento urbano. 

 

8.  

 

 

Os moradores de Andalsnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos 

dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana. E sem sair da mesma casa. 

Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. 

Disponível em: http://casavogue.globo.com. Acesso em: 3 out. 2015 (adaptado). 

 

Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a 

intensidade do seguinte processo: 

a) Êxodo rural. 

b) Movimento pendular. 

c) Migração de retorno. 

d) Deslocamento sazonal. 

e) Ocupação de áreas centrais. 
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9. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a 

localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A 

Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo 

processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem 

ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. 

Murta, Energia: o vício da civilização, crise energética e alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro Caramond 2011 

 
A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da 

leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a 

a) sedes de empresas petroquímicas. 

b) zonas de importação de derivados 

c) polos de desenvolvimento tecnológico. 

d) áreas de aglomerações de mão de obra 

e) espaços com infraestrutura de circulação 

 

10. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel, 

dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que, por possuírem 

baixo valor agregado, e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma 

infraestrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, 

resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que, por ficarem grande parte do tempo 

ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem 

de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. 

FLEURY, P F. A infraestrutura e os desafios logísticos das exportações brasileiras. Rio de Janeiro: CEL; Coppead; UFRJ, 2005 

(adaptado). 

 

No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja 

apresentados no texto seria a 

a) Isenção de impostos de transportes. 

b) Construção de terminais atracadouros. 

c) Diversificação dos parceiros comerciais. 

d) Contratação de trabalhadores portuários. 

e) Intensificação do policiamento das rodovias. 

 

Questão Contexto 

 

Assinale a opção que contém uma boa escolha de modal de transporte para os grandes centros urbanos e 

as principais consequências negativas que uma escolha equivocada desses modais pode trazer 

a) Modal rodoviário – congestionamentos e poluição atmosférica 

b) Modal ferroviário – congestionamentos e poluição atmosférica 

c) Modal rodoviário – poluição atmosférica e sonora e acidentes 

d) Modal hidroviário - congestionamentos e poluição atmosférica 

e) Modal ferroviário - poluição e sonora e acidentes 
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Gabarito 

 

1. B 

O Brasil é um país que tem tamanho para ser um continente. Seus principais produtos de exportação são 

vinculados ao espaço agrário, enquanto sua ocupação urbana fica majoritariamente no litoral. Assim, o 

transporte da plantação até a cidade normalmente é feito pelo modal rodoviário, através de caminhão nas 

estradas. De lá, a saída para o mar por meio de portos urbanos.  

 

2. C 

O excesso do tempo de espera dos navios acarreta na dificuldade para escoar a produção dos gêneros 

agrícolas.  

 

3. C 

As grandes navegações europeias ampliaram as relações de mercado, sendo o início do desenvolvimento 

capitalista. 

 

4. B 

O transporte ferroviário tem por característica integrar longas distâncias transportando um contigente 

maior de carga por menor custo. 

 

5. D 

O desafio brasileiro de integrar grandes distância acaba contando com o modal rodoviário que tem muitas 

limitações. Além disso, o Brasil tem muitos rios não aproveitados e ferrovias abandonadas deixando 

cidades do interior sem dinamismo econômico. 

 

6. B 

Pode-se deduzir que estão concentradas na região sudeste pela herança da produção de café que 

dominou as estruturas brasileiras por um longo período de tempo. 

 

7. A 

Um dos principais problemas urbanos brasileiros, principalmente em grandes e médias cidades, é a baixa 

qualidade dos transportes. Nesse sentido, não é possível afirmar que as cidades brasileiras conseguem 

assegurar transporte de qualidade para todos. 

 

8. B 

A imagem mostra um tipo de residências em cima de trilhos, possibilitando a dinâmica descrita no texto. 

Ao longo da semana, as pessoas deixariam as suas residências nas proximidades do centro, facilitando 

o deslocamento para o trabalho, nos finais de semana, poderiam deslocar as suas casas para as áreas 

mais distantes dos centros, aproveitando as amenidades das áreas menos transformadas. Nesse sentido, 

o processo que sofreu uma forte redução é o de migração pendular (deslocamentos populacionais 

rápidos e repetitivos), pois, as pessoas podem localizar melhor as suas residências e evitar os 

deslocamentos entre um centro e suas periferias. 
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9. E 

A necessidade exposta no texto girava em torno de uma localização que facilitasse a busca por matéria-

prima, o abastecimento do mercado e a conexão com mercados de suprimento internacional e nacional. 

Para tal, a existência de uma rede de transportes eficiente é fundamental para permitir que a empresa 

desloque seus produtos e atenda a sua necessidade. 

 

10. B 

A construção de terminais atracadouros permitiria uma aceleração no processo de carga e descarga dos 

navios já que eles teriam um local para atracar (estacionar) e adiantar o processo. Muitas vezes os navios 

aguardam na região marítima ao redor e não podem iniciar os serviços de embarque da produção, 

aumentando o tempo de espera. 

 

 

Questão Contexto  

 

B 

Uma boa opção de transporte de massa para as grandes cidades são os trens ou metrôs, que fazem parte 

do modal ferroviário e conseguem escapar do trânsito, poluem menos que os carros e ônibus, transporta um 

enorme contingente populacional e é barato. As principais consequências de uma escolha equivocada do 

modal para os trânsitos urbanos são o congestionamento e a poluição.   

 



 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Transportes e o comércio mundial 
 

Resumo 

 

O comércio mundial está relacionado à diversos processos, tais como, a globalização e a manutenção 

do modelo capitalista de produção. Para compreender o comércio e seus desdobramentos, é necessário 

entender como ele ocorre, e só ocorre devido aos transportes e os meios de comunicação. Isso é 

exemplificado pelo o valor que se paga por um produto, pois nesse valor tem-se contido a forma como ele foi 

transportado pois o tipo de modal escolhido influência nos custos finais de comercialização.  

Pode-se dizer que o ideal do transporte é percorrer espaços maiores no menor intervalo de tempo 

possível e visando atender esses objetivos existem fatores que influenciam na qualidade e facilidade do 

deslocamento. As formas mais rápidas de transporte também tendem a ser mais caras que as mais lentas. 

A localização das centralizações industriais também interfere. 

Na primeira Revolução Industrial, as indústrias foram construídas nos arredores das fontes matérias 

primas, já que naquela época os transportes não eram tão desenvolvidos. O carvão e as máquinas a vapor 

modificaram o potencial de energia e as relações ao redor do mundo. Com o desenvolvimento, não houve 

mais a limitação de usar a maria fumaça e evoluímos para submarinos, carros e aviões. Por causa da 

combustão, as guerras também se desenvolveram de forma mais intensificada. 

Atravessar oceanos passou a ser algo mais fácil e cotidiano. Logo se instaura a lógica porto a porto, 

ou seja, os navios ficam responsáveis pela circulação de mercadorias ao redor do mundo no modal transporte 

hidroviário.  

A multiplicação de viagens, e do volume de carga, além do barateamento dos custos de transporte, 

não poderia ter ocorrido sem os numerosos e importantes avanços tecnológicos, que permitiram o transporte 

mais rápido e eficaz. Uma das principais invenções, que mudou toda a logística do transporte mundial, foi o 

container. Este, por ser padronizado e por poder armazenar quase que qualquer tipo de produto, é um imenso 

facilitador para transportar carga. Todos os transportes passaram a ser modelados no padrão do container, 

o que permitiu uma maior integração dos modais, com pouquíssimo custo, tanto de tempo quanto de energia, 

para a baldeação.  

A logística e a eficiência permitem pensar melhor as formas de se conectar esses transportes 

facilitando assim o comércio. Muitos hoje compram pela internet devido à facilidade, outros vendem pela 

internet pois é mais barato por não precisar pagar a loja física, introduzindo assim a lógica porta a porta, 

enviando de e recebendo em casa os produtos, encurtando os processos. Isso altera a forma de se fazer 

compras e de pensar as lógicas produtivas de entrega e relações comerciais. Essa lógica também enfraquece 

outras formas de comércio.  

Sobre os cinco principais modais de transporte pode-se destacar: 

 

▪ Transporte Rodoviário - comumente associado ao uso de caminhões, carros, etc. O Brasil 

investiu muito no transporte rodoviário que, apesar de ter uma menor capacidade de carga em 

relação aos trens e também maiores custos de manutenção com seguros, combustível e pneus, 

acaba sendo mais rápido. A Petrobrás e o investimento nas estradas foram fatores que 

influenciaram o crescente investimento nesse modal.  
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▪ Transporte Marítimo - transporte feito pelo mar, tem a vantagem de transportar grandes 

cargas, contêineres e ser mais barato e é através dele que acontece o comércio mundial. 

Implica necessariamente na construção de portos. 

 

▪ Transporte Aéreo - o modal aéreo é o mais rápido e também tem uma grande capacidade de 

carga. Mas porque então não se utiliza esse meio nos transportes de mercadoria 

internacionais? Ele é o mais caro e também o mais seguro só transportando então cargas 

valiosas e seres humanos. 

 

▪ Transporte Ferroviário - o transporte sobre trilhos ainda é bastante utilizado no Brasil e no 

mundo e funciona a partir da combustão do carvão. Quando relacionado ao problema do 

transporte urbano se apresenta como uma boa solução, reduzindo o trânsito e sendo capaz de 

transportar um grande número de pessoas 

 

▪ Transporte Hidroviário - se distingue do transporte marítimo por estar em água doce, em rios, 

lagos com barcos. 

  

Faz-se necessário notar que a locomoção de uma mercadoria pode vir a necessitar de uma 

combinação de diversos modos de transporte, o que é chamado de “transporte multimodal ou intermodal”. 

Esse conceito é adotado tanto no planejamento logístico de transporte em escala nacional/global quanto na 

escala urbana/metropolitana. Quando diversos modais de transporte são associados para que ocorra uma 

operação de transporte, caracteriza-se uma multimodalidade. Existem, por exemplo, portos secos no interior, 

como em Minas Gerais, que servem para diminuir as pressões nos portos litorâneos e fazer as distribuições 

no país, normalmente conectados pelas vias férreas.  

 A escolha do modal de transporte de mercadorias, assim, obedece a variáveis como o custo, a rapidez 

e a segurança. Muitas vezes é a geografia (necessidade de contornar ou transpor obstáculos naturais), o 

clima e geralmente o ambiente e o entorno que induzem ao uso de certo tipo de transporte. Locais com rios 

navegáveis seriam propícios ao transporte hidroviário; locais muito declivosos, mais propícios ao transporte 

rodoviário; locais planos, ao transporte ferroviário etc.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/exercicios-enem-transportes-e-o-comercio-mundial-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=transportes
https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/exercicios-enem-transportes-e-o-comercio-mundial-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=transportes


 
 

 

 

3 

Geografia 
 

 

Exercícios 

 

1. No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, pertencente e diretamente 

operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na região Norte do país, ligando o interior ao 

principal porto da região, em São Luís. Por seus, aproximadamente, 900 quilômetros de linha, passam, 

hoje, 5353 vagões e 100 locomotivas. 

Disponível em: http://www.transportes.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

 
A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia 
brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. Um argumento que destaca a 
importância estratégica dessa porção do território é a 
a) produção de energia para as principais áreas industriais do país. 
b) produção sustentável de recursos minerais não metálicos. 
c) capacidade de produção de minerais metálicos. 
d) logística de importação de matérias-primas industriais. 
e) produção de recursos minerais energéticos. 

 

2. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no porto de Santos é igual 

a 11 anos – isso, contanto somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi 

registrado somente neste ano. Desde 2006 a perda de tempo supera uma década.  

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado). 

 

A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. 

No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências 

é a: 

a) realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. 

b) dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de importação. 

c) redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. 

d) priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras terrestres. 

e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimentos na 

infraestrutura de circulação. 

 

3. “A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma das 

manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial 

torna-se mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para alguns pontos do 

Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte.” 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002 

(fragmento). 

 

Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto 

é: 

a) Obsolescência dos portos. 

b) Estatização de empresas. 

c) Eliminação de incentivos fiscais. 

d) Ampliação de políticas protecionistas. 

e) Desenvolvimento dos meios de comunicação. 
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4. Portos Secos no Estado de São Paulo (2011) 

 

 
(Disponível em: <http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-portos-secos.htm>. Acesso em: 24 julho 2013). 

 
O sistema portuário brasileiro está sendo reorganizado para eliminar parte dos gargalos infraestruturais 
que reduzem os investimentos nacionais e internacionais no país. Chama-se atenção, nesse processo, 
para o crescimento e valorização cada vez maior dos portos secos no território nacional. Porto seco é: 
a) um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada via férrea e/ou aérea, em zona fora 

do porto, geralmente no interior. 
b) uma estação aduaneira com o papel de salvaguardar todos os investimentos em tecnologias de 

ponta produzidos em território nacional. 
c) um silo que armazena, sem impostos, a mercadoria importada por investidores nacionais para o 

abastecimento agroalimentar do país. 
d) uma infraestrutura portuária fluvial que segue o curso dos principais rios estaduais para 

complementar o sistema portuário de cabotagem. 
e) um sistema intermodal de transporte ferroviário e metroviário que facilita a distribuição de bens 

para os aeroportos e portos do país. 
 

5. Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, 

lacustre e fluvial, e sofreram adaptações, ou modernizações, de acordo com um conjunto de fatores 

que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas hinterlândias, passando por sua 

conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associados, no atual 

momento, à tecnologia, que o transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que 

comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. 

ROCHA NETO, J.M.; CRAVIDÃO, F. D., Portos no contexto do meio técnico. Mercator, n. 2, maio-ago, 2014 (adaptações). 

 
Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas 
no texto foi a 
a) intensificação do uso de contêineres. 
b) compactação das áreas de estocagem. 
c) burocratização dos serviços de alfândega. 
d) redução da profundidade dos atracadouros. 
e) superação da especialização dos cargueiros. 
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6. A comparação entre os gráficos permite associar as mudanças na rede de transporte aos seus 

impactos ambientais. 

 
A principal consequência sobre o meio ambiente resultante dos investimentos na matriz de transportes 

da União Europeia entre 1970 e 2004 é: 

a) agravamento do aquecimento global 

b) acentuação do fenômeno da Ilha de Calor 

c) aceleração do processo de desmatamento 

d) aumento da destruição do ozônio estratosférico 

e) ocorrência de chuvas ácidas 

 

7. A imagem abaixo foi bastante difundida nos anos 1990 especialmente a partir da publicação de uma 

obra clássica do geógrafo britânico David Harvey, Condição pós-moderna. Guarda estreita relação com 

a mensagem divulgada na canção: 
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a) Terra! Terra! por mais distante, o errante navegante quem jamais te esqueceria. "Terra", de Caetano 

Veloso. 

b) Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. "Pra não dizer que 

não falei das flores", de Geraldo Vandré. 

c) Pra começar, quem vai colar, os tais caquinhos do velho mundo? Pátrias, famílias, religiões e 

preconceitos, chegou não tem mais jeito. "Pra começar", Marina Lima e Antonio Cícero. 

d) Antes mundo era pequeno porque Terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é 

pequena. "Parabolicamará", de Gilberto Gil. 

e) Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro, tu que é a nave nossa irmã. 

"O sal da Terra. Beto Guedes". 

 

8. Observe os cartogramas que contêm padrões de distribuição de um elemento espacial importante para 

o desenvolvimento econômico do Brasil. 

 

 
(Hervé Théry e Nely Aparecida Mello. Atlas do Brasil, 2005. Adaptado.) 

 

Assinale a alternativa que indica corretamente o elemento espacial representado. 

a) Principais rios que cruzam o país. 

b) Direção das principais redes férreas. 

c) Dinâmica dos fluxos migratórios. 

d) Direção das principais rodovias federais. 

e) Redes de oleodutos e gasodutos. 
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9. Analise os dados das tabelas a seguir. 

 

 
Fonte: Ministério dos Transportes, 2007. 

 

Tendo em vista essas informações e as características da infraestrutura de circulação do Brasil, pode-

se afirmar que 

a) houve, no período 1985-2006, investimentos significativos na infraestrutura do transporte 

ferroviário, o que explica o crescimento do percentual de cargas transportado por esse modal. 

b) o transporte hidroviário é pouco utilizado no Brasil em virtude de seu custo ser superior ao do 

transporte rodoviário. 

c) o transporte rodoviário caracteriza-se pelo baixo custo e rapidez nos deslocamentos, o que explica 

o predomínio deste na dinâmica de transportes no Brasil. 

d) o predomínio do modal rodoviário na dinâmica de transportes no Brasil relaciona-se às políticas 

implantadas a partir da segunda metade do século XX, que concentraram recursos neste setor. 

e) o modal rodoviário é o mais adequado para o transporte de grãos (maior quantidade transportada 

com menor custo), daí seu predomínio em relação aos demais modais no Brasil. 

 

10. Observe a matéria: 

Mesmo que o TAV (trem de alta velocidade) nacional saísse por US$ 21 bilhões, o que especialistas 

consideram improvável, o valor bastaria para construir 170 km de metrô. Parece óbvio que é mais 

urgente completar as redes de metrópoles mal servidas de transporte público como São Paulo e Rio. 

(Folha de São Paulo, 19/08/09) 

 

A matéria aborda o projeto de construção do “trem-bala” ligando Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Sobre o assunto e a realidade do sistema de transporte nacional, é correto afirmar que: 

a) a construção do trem-bala vem suprir uma lacuna no setor ferroviário brasileiro e a viabilidade no 

trecho escolhido justifica-se pela ausência de barreiras topográficas e a suavidade do relevo. 

b) Além da necessária linha em construção, o projeto consolidaria a supremacia das ferrovias no 

sistema de transporte brasileiro, seguindo a tendência internacional. 

c) o Brasil é um raríssimo caso de grandes nações que optaram pelo transporte rodoviário como 

modelo principal e especialistas apontam a necessidade de rever essa realidade. 

d) ao seguir a sugestão da matéria em se transferir para o metrô o investimento do TAV, o Brasil 

superaria as principais cidades do mundo em quilômetros construídos. 

e) o TAV se enquadra dentro do PAC do atual governo, cujas obras já eliminaram as precárias 

condições das estradas brasileiras. 
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Questão Contexto 

 

O transporte ferroviário entre Brasil, Argentina e Uruguai poderá ficar comprometido a partir do mês que vem. 

A Rumo ALL, empresa do Grupo Cosan que administra dois portos secos (terminal alfandegado) em 

Uruguaiana e Santana do Livramento, decidiu sair do negócio e devolver a permissão dada pelo governo 

federal para prestar o serviço. (...) a empresa vem minando o comércio exterior pelo corredor, especialmente 

no trecho Tatuí (SP) – Uruguaiana (RS). Um usuário da malha afirma que até 2015 transportava cerca de 1.500 

contêineres. No ano passado, a Rumo liberou apenas 200 contêineres. O resto teve de usar o transporte 

rodoviário. (...) A malha sul, como é conhecida, inclui o Corredor do Mercosul para o Uruguai no porto seco de 

Sant’Ana do Livramento e de Uruguaiana, que leva matéria-prima para as fábricas e indústrias argentinas. 

Fonte: IstoÉ, Estadão Conteúdo: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20170109/porto-seco-entre-brasil-argentina-

fica-sem-dono/448238 09.01.17 - 08h45 

 

 

A devolução dos portos secos sugere:  

a) um abandono do setor estatal nas atividades de produção e transporte. 

b) a necessidade de se alterar a dinâmica de fluxos de produtos do Brasil e da Argentina pela linha rodoviária, 

uma vez que as linhas férreas são lentas e não produtivas. 

c) uma falta de controle da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre as empresas que 

gerenciam seus portos. 

d) a necessidade de um maior investimento e controle da linha férrea existente, já que o transporte sobre 

trilhos no corredor baliza o preço do frete rodoviário.  

e) A vontade do governo brasileiro em estatizar o setor de transporte visando melhorar a oferta deste serviço 

infraestrutural. 
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Gabarito 

 

1. C 

A logística de transportes abordada aponta para a ligação entre a Estrada de Ferro Carajás e o porto de 
Itaquí, no Maranhão, cujo principal objetivo é possibilitar a circulação e comercialização do ferro, 
importante mineral metálico e uma das principais commodities brasileiras, extraído no Pará para ser 
exportado. 
 

2. C 

A constatação do elevado período de tempo que os navios, principal modal utilizado na comercialização 

mundial, ficam esperando para atracarem no porto citado pode acarretar uma queda da comercialização 

das commodities brasileiras por diversas razões como, por exemplo, a perecividade e o encarecimento 

do produto. 

 

3. E 

O avanço das comunicações e dos meios de transporte possibilitou a fragmentação das empresas, que 

permaneceram com suas sedes nos grandes centros no Sudeste, sobretudo, mas suas unidades de 

produção foram deslocadas para outras regiões brasileiras com o objetivo de obter isenções fiscais, mão 

de obra mais barata, entre outros. 

 

4. A 

Porto Seco, também chamado de Estação Aduaneira Interna (EADI), é um terminal intermodal diretamente 

ligado por estrada, via férrea ou até aérea, sendo um depósito alfandegado localizado na ¨zona 

secundária¨ (fora do porto organizado), geralmente no interior, fundamental para uma eficaz 

comercialização interna e externa, principalmente.  

 

5. A 

O contêiner é o equipamento padronizado utilizado por vários modais de transportes que permitiu atender 

ao aumento do comércio internacional resultante da abertura de mercados e da globalização. 

 

6. A 

O aquecimento global é um fenômeno provocado pelo aumento da concentração atmosférica de gases 

que potencializam o efeito estufa natural. Esses gases têm origem nas ações antrópicas sendo os meios 

de transporte os responsáveis por significativa parcela dessas emissões, em proporções diferenciadas, 

conforme pode ser observado em um dos gráficos. Uma vez que cerca de quatro quintos (80%) das 

emissões provêm do transporte rodoviário, a opção da União Europeia por ampliar a extensão dessa rede 

contribui para o agravamento do problema ambiental em questão. 

 

7. D 

A imagem mostra como ao longo dos anos o mundo se tornou “pequeno” devido à eficiência dos 

transportes que se tornaram mais rápidos a cada etapa, ou seja, o avanço dos transportes conectou áreas 

que eram distantes e assim possibilitou o contato com áreas até então não acessadas. Neste sentido, a 

música de Gilberto Gil aborda a redução das distâncias como algo que influenciou no conhecimento do 
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que era desconhecido, possibilitou o conhecimento de um mundo muito mais plural do que era antes 

devido a limitação da circulação. 

 

8. D 

As imagens referem-se à orientação das rodovias no território brasileiro, fundamentais para que ocorra a 

utilização do principal modal utilizado no país, o transporte rodoviário. A nomenclatura das rodovias é 

definida pela sigla BR, que significa que a rodovia é federal, seguida por três algarismos. O primeiro 

algarismo indica a categoria da rodovia, de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional 

de Viação. Os dois outros algarismos definem a posição, a partir da orientação geral da rodovia, 

relativamente à Capital Federal e aos limites do País (Norte, Sul, Leste e Oeste). 

 

9. D 

Historicamente, o modal rodoviário sempre recebeu grandes estímulos para se desenvolvido o que o 

colocou no posto de principal modal utilizado no transporte de cargas, tanto no contexto interno como 

para chegar até os portos no litoral e posterior exportação. Isso se deve ao fato deste segmento ter 

recebido e receber mais investimentos que os outros, investimentos, por exemplo, como as isenções 

fiscais para as montadoras de automóveis se instalarem nas cidades brasileiras.   

 

10. C 

Devido às dimensões continentais do território brasileiro seria ideal o investimento em modais que 

chegassem à essas áreas mais distantes ao contrário do investimento em um veículo mais veloz ligando 

centros de destaque nacional que já possuem uma malha de transporte considerável. O investimento do 

Brasil no transporte rodoviário acarretou endividamento público, gastos exorbitantes com a manutenção 

de estradas ou a privatização das mesmas e outras consequências. 

 

 

Questão Contexto  

D 

A devolução dos portos secos pode acarretar a substituição do uso do transporte ferroviário pelo transporte 

rodoviário para levar as cargas para os portos localizados no litoral. Isso acaba ocasionando o encarecimento 

no produto final a ser vendido, sendo desvantajoso para quem vende e para quem compra.  
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Atenção plena e mindfulness para dominar sua concentração 

 

Resumo 

 

Antes de ler esse texto, vamos fazer um acordo? Você irá desligar ou silenciar as notificações do 

celular!! Bem, isso não significa que você precisa se isolar do mundo, colocar seu celular em um baú, fechá-

lo com cadeado e jogá-lo no fundo do oceano. Porém, você precisa se desligar daqueles aplicativos que 

roubem sua atenção. Por exemplo, as redes sociais, o e-mail e os jogos.  

 

Caso você seja muito impulsivo, existem alguns aplicativos que 

podem te ajudar nisso. O Cold Turkey bloqueia totalmente o celular por um 

período determinado de tempo. Menos radical, existe o AppBlock, que 

bloqueia até cinco aplicativos, como Facebook, WhatsApp, Instagram, e 

deixa outros livres para usar. 

Outra dica bem legal, antes de ler esse texto, é fechar as abas do 

seu navegador e outros aplicativos abertos no seu desktop.  

Se você usa o navegador Chrome, é possível fazer o download de 

uma extensão chamada StayFocusd, também disponível para Android. 

Essa extensão  bloqueia o acesso a determinados sites ou a toda internet 

por uma 1 hora ou mais. 

Vamos manter apenas esse arquivo aberto e ficar totalmente 

concentrados nele. São etapas simples como essas que nos ajudam a 

manter o foco e a aumentar a concentração no dia a dia.  

 

Mantenha-se 

focado 
 

• Durante um pomodoro, inicie o aplicativo Cold Turkey. 

• Selecione o tempo de fazer um resumo (40 minutos) e faça 

igualmente no aplicativo. 

• Seu celular ficará bloqueado por esse tempo, assim, você não 

perderá a concentração. 

• Descanse por 5 minutos, acessando o que você quiser. 

• Reinicie o pomodoro, utilizando o Cold Turkey como uma 

espécie de cronômetro que bloqueia suas distrações. 

 

Quatro maneiras de melhorar sua concentração 

 

Aprender a se concentrar não é algo simples, mas é essencial no seu dia a dia. Existem algumas 

técnicas que podem te ajudar ainda mais. 

 

• Faça o essencial 

Pare de tentar fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Equilibrar uma coisa é mais fácil que fazer 

malabarismo com diversas outras. Defina qual tarefa você irá fazer e concentre-se nela. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.felixlogic.coldturkey&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.felixlogic.coldturkey&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.felixlogic.coldturkey&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilesoft.appblock&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilesoft.appblock&hl=pt_BR
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/stayfocusd.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/stayfocusd.html
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• Desenvolva o autocontrole 

Esqueça o grupo do WhatsApp e bloqueie aqueles pensamentos aleatórios e inesperados. Fique atento a 

esses momentos de distração para que consiga expulsar esses pensamentos inesperados. 

 

• Exercite sua concentração 

É uma atividade como qualquer outra. Imagine que sua concentração é um músculo e que você precisa treiná-

la. É necessário muito exercício para o monstro sair da jaula e você conseguir aumentar sua concentração. 

 

• Intercale suas tarefas 

É muito difícil manter a concentração em uma mesma tarefa por muitas horas. Não hesite em mudar. Estude 

outra matéria ou leia algum outro texto. 

 

Mindfulness 

 

Conhecida também como Atenção Plena, essa técnica promete diminuir o estresse psicológico, 

através de uma série de exercícios de respiração, relaxamento e conhecimento pessoal. Clique no vídeo 

abaixo e descubra o que é o Mindfulness. 

 

 

 

Experimente 

 

Não necessariamente, uma técnica que funciona para seu amigo irá funcionar para você. O 

importante é experimentar. Confira estes comentários de alunos lá no grupo do Descomplica-Vestibulares e 

as técnicas que eles utilizaram para manter a concentração e o foco. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5OUCnYlBII
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Exercício 

 

Imagine que sua concentração é um músculo e que você precisa exercitá-la. Pensando nisso, pegue 

um bloco de notas e faça algumas anotações. 

 

• Anote cada atividade que você tenha começado e que não conseguiu terminar devido a alguma 

distração. 

• Anote, também, cada uma dessas distrações. Por exemplo, “Fui mexer no celular”, “Acabei 

assistindo a um vídeo no YouTube”, “Tinha uma notícia muito importante no Facebook” ou “O crush 

me respondeu no WhatsApp ou me ligou”. 

 

A partir disso, pense em como você poderia impedir essas distrações. Por exemplo, instalando um 

aplicativo que bloqueia as redes sociais, explicando sua situação para o crush e que você tem um horário 

específico para estudar. Ponha em prática essas ações e evite ficar distraído com suas tarefas. 

 

• Anote tudo novamente e compare com a semana anterior. 

 

E aí, sua concentração tem melhorado? 
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O Iluminismo e o Despostismo Esclarecido 
 

Resumo 

 

John Locke, conhecido como Pai do Iluminismo, junto com outros pensadores, Adam Smith, 
Montesquieu, Voltaire e Rousseau, preencheram o século XVIII com ideias liberais e modernas, dos mais 
variados tipos, temas e correntes. 

A partir desta nova vertente Iluminista, que criticava duramente o sistema absolutismo, provocou uma 
mudança de atitude de grandes monarcas que tiveram que se adaptar e “ceder” aos novos pensamentos, 
atitudes e modos de governar que eram reivindicados por sua população, em especial a burguesia, que 
clamava por liberdades econômicas, fim dos privilégios e igualdade jurídica.  

Estes ficaram conhecidos como Déspotas Esclarecidos. Toda essa preocupação se dava, 
principalmente, com intuito de evitar revoluções em seus domínios, como viera a acontecer na própria 
Inglaterra, século XVII e na França, século XVIII, que viria a carimbar o mundo de vez com o sentimento 
Iluminista. 

Temos como exemplo de Déspota Esclarecido, ou Absolutista Ilustrado, o Marquês de Pombal em 
Portugal que atua de maneira bem incisiva na estrutura da exploração colonial que existia naquele momento, 
inclusive no Brasil. Relações com algumas Ordens da Igreja Católica foram diminuídas e a otimização dos 
lucros foi ampliada. Grandes impostos permearam o Brasil, que vivia o ápice da mineração, como a Derrama 
e o Quinto.  

Outro exemplo de despotismo esclarecido foram as reformas bourbônicas no século XVIII instaladas 
na América espanhola, o que implicou em estratégias mais racionais e um maior controle sobre os colonos, 
o que provocou reações por parte das lideranças criollas  no entanto as reformas conseguiram atingir seus 
objetivos. 

O “Século das Luzes”, como fica conhecido o século XVIII, vem com grandes ideias e esta expansão 
de pensamentos tem como objetivo acabar de vez com os resquícios herdados ainda da “Idade das Trevas”, 
maneira pejorativa de chamar a Idade Média. 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-o-iluminismo-e-o-despotismo-esclarecido/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=cultura-e-sociedade-na-idade-media
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-o-iluminismo-e-o-despotismo-esclarecido/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=cultura-e-sociedade-na-idade-media
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Exercícios 

 

1. A Filosofia Iluminista possibilitou, no século XVIII, o surgimento do Despotismo Esclarecido, praticado 

por monarcas e príncipes, destacando-se Frederico II e José II, respectivamente na Prússia e Áustria.  
Assinale a alternativa correta:  
a) Fiéis aos seus mestres iluministas, os citados monarcas dividiram o poder com parlamentos 

democraticamente eleitos.  
b) Representantes dos nobres, os monarcas que aplicaram o Despotismo Esclarecido nada fizeram 

pela instrução pública, pois pensavam que a instrução popular poderia levar às revoluções 
contestadoras da monarquia.  

c) Os Déspotas Esclarecidos renunciaram à guerra como fórmula política, sendo o exemplo dado 
inicialmente por Frederico II.  

d) A exemplo do rei José II, de Portugal, e do seu ministro Marquês de Pombal, todos os Déspotas 
Esclarecidos perseguiram os jesuítas ou inacianos.  

e) No plano econômico, os Déspotas Esclarecidos aplicaram a Fisiocracia, incentivaram a agricultura 
e intervieram, regulamentando, a economia 

 
2. O chamado despotismo esclarecido, nome pelo qual ficaram conhecidas algumas monarquias 

absolutistas do século XVIII, apresentou-se particularmente expressivo na península ibérica, tanto em 

Portugal, como na Espanha. Nos dois países, com efeito, as monarquias empreenderam reformas 

capazes de renovar as economias dos respectivos reinos, sem prejuízo do que era essencial ao Antigo 

Regime.   

 
Assinale a opção que indica o caráter ilustrado das reformas adotadas em Portugal e na Espanha 
setecentistas:  
a) No caso espanhol as reformas bourbônicas foram mais radicais, pois estabeleceram o livre-

comércio com a abolição do regime de porto único, em 1717, ao passo que , em Portugal, o 
processo foi mais lento, mantendo-se o privilégio exclusivo de Lisboa para o comércio com o Brasil.   

b) Nos dois casos a monarquia combateu e finalmente expulsou os jesuítas de seus domínios 
ultramarinos, ao que se seguiu a abolição dos tribunais da inquisição, a começar, no caso hispânico, 
pelo Santo Ofício de Cartagena de Índias.  

c) Nos dois casos houve incentivos à formação de companhias de comércio visual incrementar os 
vínculos mercantis com as respectivas colônias americanas, o que não implicou qualquer 
eliminação do monopólio, nem afrouxamento da máquina fiscal metropolitana.  

d) No caso espanhol as reformas procuraram preservar os privilégios da nobreza tradicional, apesar 
da extinção das alcabalas, ao passo que a administração pombalina em Portugal chegou a 
condenar nobres à morte sob o pretexto de que tramavam o assassinato do rei D. José I.  

e) Nos dois casos a ofensiva contra os privilégios da nobreza e clero foi notável: expulsão dos jesuítas, 
extinção do Santo Ofício, expropriação dos bens do clero, abolição dos morgadios ou Mayorazgos 
e combate implacável aos usos e costumes aristocráticos, com a proibição do porte de espadas e 
do uso de perucas à moda francesa. 

 

3. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas características de uma determinada 

corrente de pensamento. “Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é 

senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele 

mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de 

qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a 

utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, 

sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores 
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da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito 

arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de 

temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade 

com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade 

e dos bens a que chamo de propriedade.”  

 (Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991)  

 
Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar: 
a) a existência do governo como um poder oriundo da natureza.  
b) a origem do governo como uma propriedade do rei.  
c) o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.  
d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.  
e) o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade.  
 
 

4. Leia o texto a seguir referente ao historiador liberal inglês Lord Acton (1834-1902):  

“Embora [Lord] Acton nunca tenha publicado um livro, ele escreveu vários artigos que refletiram seu 
apaixonado interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e governo constitucional. De 
acordo  com Acton, não podemos entender a história da civilização ocidental se não conseguirmos 
avaliar o conflito  eterno entre a liberdade e o poder. A ideia de liberdade, ele disse, 'é a unidade, a única 
unidade da história do  mundo, e o princípio único de uma filosofia da história'.”  

 (Smith, George H. Lord Acton e a História da Liberdade. Portal do Libertarianismo.)  

  
O texto sugere que Lord Acton:  
a) defendia que o liberalismo precisava tomar o poder para tornar os homens livres.  
b) defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que dá unidade e sentido para a história humana.  
c) acentuava o combate entre poder e liberdade, defendendo que a tomada do poder era o principal 

objetivo da “história da Liberdade”.  
d) defendia que o poder não poderia corromper o homem, já que suas características virtuosas eram 

inabaláveis.  
e) defendia a liberdade apenas do nível político e, no nível econômico, a intervenção maciça do 

Estado. 
 

5. Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do Estado. Em geral, 

apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio Estado". Entre as manifestações do 

despotismo esclarecido, pode-se incluir:  

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos 
Estados;  

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante;  
c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental;  
d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas bastante 

avançadas;  
e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 

materialismo histórico. 
 

6. “Consideramos evidente as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais; que 

receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis; que entre eles estão os direitos à vida, à liberdade 

e à busca da felicidade.”  

(Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 2 de julho de 1776). 

 
Essa passagem denota: 
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a) o desejo do Congresso Continental de delegados das Treze Colônias no sentido de empreender 
reformas profundas na sociedade do novo país. 

b) a utilização de categorias do Direito Natural Racional, no contexto das ideias do Iluminismo. 
c) c) que o Congresso Continental, apesar de rebelde à Inglaterra, permanecia fiel ao ideário do 

absolutismo, pois  deste emanavam os ideais que defendia. 
d) influência das reformas empreendidas no século XVIII pelos chamados "déspotas esclarecidos" da 

Europa. 

7. Baseados no Iluminismo, particularmente no pensamento de Voltaire, os soberanos da Prússia, Rússia, 

Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países:  

a) A uma política autoritária, com medidas de caráter liberal com grande participação popular.  
b) Ao capitalismo que começava a se impor com nitidez.  
c) Às ideias da Ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva participação.  
d) À modernização mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de urbanização.  
e) A uma política modernizadora, de caráter liberal e participativo. 
 

8. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta 

foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia 

dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores 

como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um 

mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e 

culturalmente.  

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2 n. 4, 2004 (adaptado). 

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 
ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse 
contexto, a investigação científica consiste em 
a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. 
b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da 

filosofia. 
c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. 
d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e 

religiosos. 
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos 
 

9. É proibido matar e, portanto, todos os assassinos são punidos, a não ser que o façam em larga escala 

e ao som de trombetas.” O autor desta frase é Voltaire, sempre lembrado por seu discurso irreverente, 

sarcástico e pela atualidade de suas idéias, embora tenha participado de um movimento intelectual do 

século XVIII, o iluminismo, que propunha: 

a) a defesa das idéias absolutistas e o controle da liberdade de expressão dos cidadãos; 

b) a eliminação de qualquer tipo de propriedade privada e a estabilização da economia; 
c) a valorização dos privilégios de nascimento e a crítica aos ideais burgueses de participação 

política; 
d) a defesa dos direitos individuais e o fim das práticas centralizadoras; 
e) a defesa de reformas apenas no plano cultural e a manutenção dos valores do Antigo Regime nos 

níveis político e econômico. 

10. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que:  
a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e 

eliminaria os  resquícios feudais ainda existentes.  
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b) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável, para 
assegurar o direito de propriedade.  

c) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a 
desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos.  

d) acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades 
sociais e garantir as liberdades individuais.  

e) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência 
da Igreja Católica sobre a sociedade, através da educação. 

 
 
 

Gabarito 

 

1. E 

Esses monarcas adotaram medidas modernizantes, inspiradas no Iluminismo, para não perder o poder. 

 

2. C 

Tais reformas tinha como objetivo alancar as economias portuguesa e espanhola. 

 

3. D 

Para Locke, o governo deveria ter a função de garantir ao homem seus “direitos naturais. 

 

4. B 

Um dos princípios básicos para compreendermos o Iluminismo é justamente a defesa da liberdade dos 

homens. 

 

5. A 

Tais medidas tinham como objetivo modernizar o reino e mantê-los no poder, já que o ideário Iluminista 

ameaça o poder dos monarcas absolutistas. 

 

6. B 

A Declaração foi inspirada em princípios defendidos por Locke, como pode-se ver a partir do 

documento. 

 

7. B 

Com o avanço do modo de produção capitalista, o monarcas se viram obrigados adotar reformas em 

seus respectivos reinos. 

 

8. C 

A centralidade da razão fomentou o avanço do conhecido científico e a crença no progresso. 

 

9. D 

Tais ideias permitiram o surgimento do liberalismo político econômico. 
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10. C 

Essas críticas, dirigidas ao modelo político e econômico do Antigo Regime, promoveram grandes 

transformações na mentalidade da época. 
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O Iluminismo 
 

Resumo 

 

O Iluminismo iniciou uma série de rupturas com os antigos sistemas vigentes e as crenças antigas, a 
razão havia chegado para ficar e introduziu definitivamente e em sentidos mais amplos a democracia e a 
república como ideais políticos aceitos em todo a parte ocidental o planeta e mais tarde no oriente. 
 
Social 

 

A classe que liderou essas mudanças era a crescente classe burguesa europeia, essa classe liderou 
as revoluções inspiradas nessa ideologia, como a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira e a 
Independência dos Estados Unidos. Essas ideologias, junto com as Guerras Napoleônicas que estariam por 
vir influenciariam na crise dos sistemas coloniais no século XIX e nas independências das colônias 
espanholas e mais tarde do Brasil.  

Todas as independências foram capitaneadas pelas burguesias coloniais (os criollos da América 
espanhola) e tiveram uma fortíssima influência das ideias iluministas. Há somente que contar o processo sui 
generes do Brasil, que apesar de ter atendido os interesses de uma classe dominante ligada a terra, foi 
declarada pelo filho do monarca português, ainda sim D. Pedro I era considerado um rei liberal em Portugal 
depois de sua volta já que este havia promovido uma constituição no Brasil. 

Basicamente vimos que o iluminismo era um conjunto de ideias burguesas, no entanto todas os 
eventos citados anteriormente foram feitos com amplo apoio das classes mais populares (menos a 
independência do Brasil), já que muitos ideais defendidos pelos iluministas eram vantajosos para os pobres 
como o voto, liberdade de imprensa e igualdade jurídica. 
 
Econômico 

 

As ideias como a liberdade de mercado e o fim dos monopólios da nobreza e do rei surgiram nessa 
época, a burguesia, fortemente ligada ao comércio e mais tarde as indústrias tinha interesses nessas ideias 
e nos lucros futuros que elas poderiam proporcionar a essa classe, assim estes usavam de sua influência e 
renda para financiar as revoltas nelas inspiradas e muitas vezes tomavam o comando político e ideológico. O 
nome principal das liberdades econômicas era Adam Smith que em seu livro “A Riqueza das Nações” de 1776 
defendia que o governo não deveria intervir em assuntos econômicos e que a ganancia e o individualismo 
junto com a ampla concorrência guiaria os homens ao progresso. 

Havia ainda uma corrente ideológica que dava destaque as atividades agrícolas. A Fisiocracia 
defendia, assim como o liberalismo econômico de Adam Smith, a não interferência do estado nos assuntos 
econômicos com a diferença de colocar na atividade agrícola todo o fruto das riquezas e somente existiriam 
a manufatura e o comércio em detrimento das atividades do campo. Obviamente que em um mundo pré-
capitalista e pré-industrial essa ideologia não ganharia a mesma força que as ideias de Adam Smith, assim 
essa ideologia foi sendo considerada obsoleta com o passar dos anos. 
 
Político 

 

Mesmo com os pensamentos de liberdade econômica revolucionários para a época, foi na política 
que as ideias iluministas ganharam mais força, a divisão dos três poderes, por exemplo, é adotada na maior 
parte do mundo, mesmo em países que ainda há figuras monárquicas na Inglaterra ou em ditaduras 
republicanas como no Irã. As liberdades individuais como o direito a liberdade de expressão, a vida e a 
igualdade foram fomentadas nessa época e viriam a se concretizar (pelo menos em parte) nas revoltas que 
estariam por vir 
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Essas foram também lideradas por burgueses que almejavam mais participação nas decisões 

políticas, porém é importantíssimo citar a partição popular nas revoltas inspiradas nessas ideologias. Tanto 
que a derrubada de Luís XVI e sua posterior decapitação foi feita pelos populares de Paris e pelos setores 
do governo revolucionário ligado as camadas mais populares, o que vem a nos mostrar outro aspecto da 
ideologia iluminista, o anti absolutismo e o republicanismo. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-o-iluminismo/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=cultura-e-sociedade-na-idade-media
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Exercícios 

 

1. "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do mundo e do homem, o Iluminismo, apesar 

das diversidades de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem."  

(Francisco Falcon - Iluminismo)  

 
O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a:  
a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do pensamento religioso católico.  
b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada nas práticas escravistas.  
c) Defesa da teocracia pontifícia, frente aos abusos cometidos pela monarquia absoluta.  
d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional.  
e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e doutrinas da Igreja contra-reformista. 
 

2. John Locke (1632-1704) é um dos fundadores do empirismo.  Atualmente, é pouco lido. Muito 

ganharíamos, entretanto, se nos ocupássemos novamente dos Tratados sobre o governo Civil, com a 

Carta sobre a Tolerância e, particularmente, com o Ensaio sobre o entendimento humano.   

 
Assinale a alternativa que apresenta um fragmento do seu pensamento.  
a) O direito de propriedade é a base da liberdade humana porque todo homem tem uma propriedade 

que é sua própria pessoa. O governo existe para proteger esse direito.  
b) Há uma busca de equilíbrio entre a autoridade do poder e a liberdade do cidadão. Para que ninguém 

possa abusar da autoridade, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder. 
Daí a separação entre poderes legislativo, executivo e judiciário.  

c) A organização do mundo e sua finalidade interna só se explicam pela existência de um Criador 
inteligente: Este mundo me espanta e não posso imaginar / Que este relógio exista e não tenha 
relojoeiro.  

d) Deve haver exaltação da razão e da dúvida: Existe, porém, uma coisa de que não posso duvidar, 
mesmo que o demônio queira sempre me enganar. Mesmo que tudo o que penso seja falso, resta 
a certeza de que eu penso. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de 
duvidar é indubitável.  

e) O regime democrático deve ser aquele que tem a aptidão de manter vigentes os termos do pacto 
social, bem como os dispositivos garantidores da liberdade político-contratual. O povo inglês pensa 
ser livre, mas engana-se grandemente; só o é durante a eleição dos membros do parlamento: assim 
que estes são eleitos, é escravo; nada é. 

. 

3. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia: 

a) divisão da riqueza nacional. 
b) divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 
c) divisão da política em nacional e internacional. 
d) formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional. 
e) implantação da ditadura moderna. 
 

4. "Liberdade de pensamento é a vida da alma."  

(do Ensaio de poesia épica , em 1727)   

 
Para os historiadores filósofos do século XVIII, tal como Voltaire, a insatisfação com os cânones da 
Igreja e do absolutismo monárquico provocaram a denúncia do obscurantismo como se observa na 
afirmação do(a)  
a) reconhecimento da igreja institucional. 
b) valorização da liturgia em latim.  
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c) postura mística da Igreja, que sustentava o dogma da trindade.  
d) convivência enclausurada nos mosteiros e abadias.  
e) exercício da razão na experiência religiosa.  
 

5. O Iluminismo do século XVIII abrigava, dentre seus valores, o racionalismo. Tal perspectiva confrontava-

se com as visões religiosas do século anterior. Esse confronto anunciava que o homem das luzes 

encarava de frente o mundo e tudo nele contido: o Homem e a Natureza. O iluminismo era claro, com 

relação ao homem: um indivíduo capaz de realizar intervenções e mudanças na natureza para que essa 

lhe proporcionasse conforto e prazer. Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que, para o Homem das 

Luzes, a Natureza era:  

a) misteriosa e incalculável, sendo a base da religiosidade do período, o lugar onde os homens 
reconheciam a presença física de Deus e sua obra de criação;  

b) infinita e inesgotável, constituindo-se um campo privilegiado da ação do homem, dando em troca 
condição de sobrevivência, principalmente no que se refere ao seu sustento econômico;  

c) apenas reflexo do desenvolvimento da capacidade artística do homem, pois ajudava-o a criar a 
ideia de um progresso ilimitado relacionado à indústria;  

d) um laboratório para os experimentos humanos, pois era reconhecida pelo homem como a base do 
progresso e entendimento do mundo; daí a fisiocracia ser a principal representante da 
industrialização iluminista;  

e) a base do progresso material e técnico, fundamento das fábricas, sem a qual as indústrias não 
teriam condições de desenvolver a ideia de mercado. 

 

6. Leia o texto  

 
“Se existem ateus, a quem devemos culpar senão os tiranos mercenários das almas que, provocando 
em nós a nossa revolta, contra as suas velhacarias e hipocrisias, levam alguns espíritos fracos a 
negarem o Deus que esses monstros desonram? Quantas e quantas vezes essas sanguessugas do 
povo não levaram os cidadãos oprimidos a revoltarem-se contra o seu próprio rei?”  
  
Esse texto é de autoria de:  
a) Descartes, no Discurso do Método, em que apontava a fé como um empecilho ao conhecimento.  
b) Erasmo de Roterdã que, em O Elogio da Loucura, condena a leviandade com que o clero conduz os 

assuntos sagrados.  
c) John Locke, em O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, em que defendeu o direito à rebelião 

contra um governo tirânico.  
d) Spinoza que, em sua obra Tractus Theologico Pollticus, investe contra a intolerância religiosa e 

apregoa o livre pensamento.  
e) Voltaire, que faz do seu Dicionário Filosófico um libelo anticlerical com fortes críticas à conduta 

dos sacerdotes. 
 

7. O Iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França, no século 

XVIII, tendo por representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Uma das suas características foi 

a seguinte:  

a) Defender os ensinamentos das Igrejas Católica e Protestante.  
b) Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo determinismo geográfico. 
c) Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político.  
d) Pregar a censura para os espetáculos de circo e de teatro.  
e) Recomendar a pena de morte como maneira de coibir a criminalidade. 
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8. “Constituída de 35 volumes, contou com o trabalho de 130 colaboradores: Montesquieu contribuiu com 

um artigo sobre estética; Quesnay e Turgot versaram sobre economia; Rousseau discorreu sobre 

música e Voltaire e Hans Holbach sobre filosofia, religião e literatura. 

Embora pretendesse mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano, as opiniões de 

seus autores divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar-se a um consenso, já que 

havia deístas e ateístas” 
VICENTINO, C. História Geral. Ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000. p. 239. 

 

As características acima expostas referem-se à obra conhecida como: 

a) Contrato Social. 

b) Segundo Tratado do Governo Civil. 

c) Enciclopédia. 

d) Cartas inglesas. 

e) Cartas persas. 

 

9. O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não 

deixa de ser mais escravo do que eles (...) A ordem social é um direito sagrado que serve de base a 

todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em convenções.” 

J.J. Rousseau, Do contrato social. in: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 22. 

A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: 
a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem 

social. 
b) Filia-se ao pensamento cristão, por atribuir a todos os homens uma condição de submissão 

semelhante à escravatura. 
c) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao longo 

do século XIX. 
d) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a 

sociedade, governada por autogestão. 
e) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado que 

deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. 

10. O Iluminismo, ideologia difundida principalmente no final do século XVIII, para combater o Antigo 

Regime, baseava-se em alguns princípios. Entre eles, podemos assinalar, corretamente, que:  

a) ao criticar o Antigo Regime, os iluministas argumentavam que o Estado só é poderoso se for 
realmente rico; portanto, caberia ao rei controlar, de forma mais eficiente, os mecanismos que 
regem a economia.  

b) os Iluministas acreditavam que, para o Estado crescer na área econômica, deveria expandir as 
atividades capitalistas. Isso significava instituir a economia de mercado, com o livre jogo da oferta 
e procura.  

c) os Iluministas defendiam a propriedade privada, que é a característica básica de uma sociedade 
capitalista. Era direito do proprietário dispor de seus bens conforme seus interesses, porém, 
somente após a aprovação real.  
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Gabarito 

 

1. D 

Os conceitos iluministas eram guiados principalmente pela razão, perspectiva colocada em evidência 

desde o renascimento. 

 

2. A 

O pensando de Locke tinha como dos seus princípios a defesa da propriedade privada, em conformidade 
com ideias burgueses. 
  

3. B 

Para Montesquieu, essa divisão de poderes era uma forma de subordinar os reis a outros poderes, 
combatendo, dessa forma, o autoritarismo político do absolutismo. 
 

4. E 

Ele defendia, ainda, a liberdade religiosa. 
 

5. B 

A partir dessa lógica, a natureza se torna um campo de exploração do homem. 
 

6. E 

Voltaire contestava o poder e os privilégios dos clérigos, culpando-os pelo ateísmo de alguns 

 
7. C 

A principal crítica dos Iluminista direcionava-se ao poder absoluto dos reis, devido a isso, defendia, 

princípios do liberalismo político.  

 
8. C  

A Enciclopédia foi organizada por Diderot e D’Alembert, que pretendiam, em linhas gerais, aglutinar em 

uma só obra, de forma resumida, todo o pensamento produzido pelos iluministas e pelos fisiocratas 

 
9. E 

Rousseau foi um dos principais filósofos do Iluminismo, acreditando que a criação de novas instituições 

de poder decorrentes da vontade dos homens era necessária para garantir uma sociedade mais justa. 

 
10. B 

O movimento Iluminista defendia, deste modo, o liberalismo econômico. 
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Arcadismo 

 

Resumo 

 

O ARCADISMO 

 

A corrente literária árcade, influenciada pelos ideais do Iluminismo no século XVIII, visava retornar 

alguns marcos artísticos do período renascentista. Com o intuito de promover o racionalismo na poesia - 

uma vez que o período da dualidade barroca deu espaço ao antropocentrismo – o Arcadismo é 

caracterizado pela temática mais pastoril e bucólica, contrariando os apegos materialistas que marcavam 

aquele momento e resgatando alguns aspectos da cultura clássica.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Os acontecimentos mais importantes do século XVII e que marcaram o Arcadismo foram: 

• Iluminismo; 

• 1789 - Revolução Francesa; 

• 1789 - Inconfidência Mineira (No Brasil); 

• 1798 - Conjuração Baiana (No Brasil);  
 

 
(Revolução Francesa, 1789.) 
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CARACTERÍSTICAS DO ARCADISMO 

 

Veja, abaixo, algumas das principais características do Arcadismo:  

 

• Bucolismo; 

• Pastoralismo;  

• Uso da razão; 

• Temática universalista;  

• Valorização da cultura greco-romana; 

• Objetividade; 

• Contraste entre a simplicidade da vida X apegos materiais; 

• Convencionalismo amoroso; 

• Contraste entre o ambiente urbano e o ambiente campestre; 
 

OBS.: O sentimento de evasão ao campo era imaginário, pois a maioria dos árcades pertenciam ao cenário 

burguês e naquele momento iniciava-se um período de urbanização nas cidades e a transição do êxodo 

rural. Podemos perceber, portanto, que essa “fuga” ao campo é uma simulação, um fingimento poético.  

 

Em relação à linguagem e forma estrutural das poesias árcades, temos a presença de:  

• Sonetos; 

• Versos decassílabos; 

• Ordem direta (da estrutura sintática); 

• Linguagem mais simples. 
 

LEMAS ÁRCADES 

 

Conhecidos como lemas árcades, estes são expressões latinas que remetem aos valores de uma vida 

simples, sem apegos materiais e que valorize as pequenas coisas da vida. Veja quais são:  

• Carpe Diem (Aproveitar a vida, viver o momento); 

• Locus Amoenus (Lugar ameno, significa um lugar simples, um refúgio longe dos centros urbanos); 

• Fugere Urbem (Fuga da cidade, remetendo à felicidade da vida no campo, em contraste com o caos 

urbano); 

• Aurea Mediocritas (Desvínculo à vida material, que segundo os árcades era considerada uma vida 

medíocre, mas rica em realizações espirituais); 

• Inutillia Truncat (“cortar o inútil”, ou seja, afastar-se da infelicidade que o apego material pode 

causar). 

 

PRINCIPAIS AUTORES NO BRASIL 

 

Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Santa Rita Durão e 

Basílio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Literatura 
 

CARTAS CHILENAS  

 

No Brasil, durante o período da Inconfidência Mineira, muitos autores e intelectuais eram engajados 

politicamente e lutavam contra as tiranias do governo. As cartas chilenas tratam-se de poemas que 

criticavam o abuso de poder e satirizavam os desmandos administrativos da região mineira, além disso, por 

medo de serem perseguidos, os escritores omitiam a sua autoria.  

 

Leia um trecho de uma das cartas, que aborda sobre os despachos e os contratos: 

 

“Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha 

Têm diversas herdades: uma delas 

Dão trigo, dão centeio e dão cevada, 

As outras têm cascatas e pomares, 

Com outras muitas peças, que só servem, 

Nos calmosos verões, de algum recreio. 

Assim os generais da nossa Chile 

Têm diversas fazendas: numas passam 

As horas de descanso, as outras geram 

Os milhos, os feijões e os úteis frutos 

Que podem sustentar as grandes casas.” 

 

Fonte: http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII
http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII
https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/exercicios-enem-arcadismo-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arcadismo
https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/exercicios-enem-arcadismo-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arcadismo
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Exercícios 

 

1. Torno a ver-vos, ó montes; o destino 

Aqui me torna a pôr nestes outeiros,  

Onde um tempo os gabões deixei grosseiros  

Pelo traje da Corte, rico e fino.  

 

Aqui estou entre Almendro, entre Corino,  

Os meus fiéis, meus doces companheiros,  

Vendo correr os míseros vaqueiros  

Atrás de seu cansado desatino.  

 

Se o bem desta choupana pode tanto,  

Que chega a ter mais preço, e mais valia  

Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto, 

  
Aqui descanse a louca fantasia,  
E o que até agora se tornava em pranto  

Se converta em afetos de alegria. 
(Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 78-

9.) 

 
Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manoel da Costa em que o poeta se 
dirige ao seu interlocutor. 
a) “Torno a ver-vos, ó montes; o destino” (v.1) 
b) “Aqui estou entre Almendro, entre Corino,” (v.5) 
c) “Os meus fiéis, meus doces companheiros,” (v.6) 
d) “Vendo correr os míseros vaqueiros” (v.7) 
e) “Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,” (v.11) 
 

2. Casa dos Contos 

 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & em 
cada claúdio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 

(ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978.) 
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O contexto histórico e literário do período barroco- árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 
1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que 
a) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da 

realidade social. 
b) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e personalidades da 

Inconfidência Mineira. 
c) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por 

uma linguagem erudita. 
d) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos 

estéticos e literários. 
e) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão 

vivido pelos inconfidentes. 
 

3. Ornemos nossas testas com as flores,  

e façamos de feno um brando leito;  

prendamo-nos, Marília, em laço estreito,  

gozemos do prazer de sãos amores (...)  

(...)  

 

aproveite-se o tempo, antes que faça  

o estrago de roubar ao corpo as forças  

e ao semblante a graça.  

(Tomás Antônio Gonzaga) 

 
Nos versos acima: 
a) O eu-lírico, ao lamentar as transformações notadas em seu corpo e alma pela passagem do tempo, 

revela-se amoroso homem de meia-idade.  
b) Que retomam tema e estrutura de uma “canção de amigo”, está expresso o estado de alma de quem 

sente a ausência do ser amado.  
c) Nomeia-se diretamente a figura ironizada pelo eu-lírico, a mulher a quem se poderiam fazer 

convites amorosos mais ousados.  
d) Em que se notam diálogo e estrutura paralelística, o ponto de vista dominante é o do amante que 

vê seus sentimentos antagônicos refletidos na natureza. 
e) A natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para expressar diretamente à amada suas 

inclinações sensuais.  
 

4. Considere as afirmativas sobre Barroco e o Arcadismo: 

1 - Simplificação da língua literária – ordem direta – imitação dos antigos gregos e romanos. 
2 - Valorização dos sentidos – imaginação exaltada – emprego dos vocábulos raros. 
3 - Vida campestre idealizado como verdadeiro estado de poesia-clareza-harmonia. 
4 - Emprego frequente de trocadilhos e de perífrases – malabarismos verbais – oratória. 
5 - Sugestões de luz, cor e som – antítese entre a vida e a morte – espírito cristão anti terreno. 
 
Assinale a opção que só contém afirmativas sobre o Arcadismo. 
a) 1, 4 e 5. 
b) 2, 3 e 5. 
c) 2, 4 e 5. 
d) 1 e 3. 
e) 1, 2 e 5. 
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5. Sobre o Arcadismo no Brasil, podemos afirmar que: 

a) produziu obras de estilo rebuscado, pleno de antíteses e frases tortuosas, que refletem o conflito 
entre matéria e espírito. 

b) não apresentou novidades, sendo mera imitação do que se fazia na Europa. 
c) além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo 

importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. 
d) apresenta já completa ruptura com a literatura europeia, podendo ser considerado a primeira fase 

verdadeiramente nacionalista da literatura brasileira. 
e) presente sobretudo em obras de autores mineiros como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel 

da Costa, Silva Alvarenga e Basílio da Gama, caracteriza-se como expressão da angústia metafísica 
e religiosa desses poetas, divididos entre a busca da salvação e o gozo material da vida. 

 

6. Leia o poema abaixo: 

 
O ser herói, Marília, não consiste 
Em queimar os impérios: move a guerra, 
Espalha o sangue humano, 
E despovoa a terra 
Também o mau tirano. 
Consiste o ser herói em viver justo: 
E tanto pode ser herói o pobre, 
Como o maior Augusto. 
 
Eu é que sou herói, Marília bela, 
Seguindo da virtude a honrosa estrada: 
Ganhei, ganhei um trono, 
Ah! não manchei a espada, 
Não o roubei ao dono! 
Ergui-o no teu peito e nos teus braços: 
E valem muito mais que o mundo inteiro 
Uns tão ditosos laços. 
 
Aos bárbaros, injustos vencedores 
Atormentam remorsos e cuidados; 
Nem descansam seguros 
Nos Palácios, cercados 
De tropa e de altos muros. 
E a quantos não nos mostra a sábia História 
A quem mudou o fado em negro opróbrio 
A mal ganhada glória! 

(GONZAGA, Tomás Antônio. A poesia dos inconfidentes. Org. Domício Proença Filho. Riode Janeiro: Editora Nova Aguilar, 
1996. 5a, 6a e 7a estrofes da Lira XXVII. pp. 616/617.) 

 
As referências a Marília revelam: 
a) a declaração de amor implícita a uma jovem. 
b) o uso de pseudônimos da convenção pastoril. 
c) a referência a uma dama que devia ficar oculta. 
d) o desejo de transformar a amada em objeto poético. 
e) a afirmação implícita de que queria casar-se. 
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7. Soneto VII 

 
Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado; 
E em contemplá-lo tímido esmoreço. 
 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quando pode dos anos o progresso! 
 
Árvores aqui vi tão florescentes 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera. 

(COSTA, C.M. Poemas. Disponível em  www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 7 jul  2012) 

 
No soneto de Claudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão 
em que transparece uma 
a) angústia provocada pela sensação de solidão. 
b) resignação diante das mudanças do meio ambiente. 
c) dúvida existencial em face do espaço desconhecido. 
d) intenção de recriar o passado por meio da paisagem. 
e) empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. 
 

8. Torno a ver-vos, ó montes; o destino 

Aqui me torna a pôr nestes outeiros, 

Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 

Pelo traje da Corte, rico e fino. 

 

Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 

Os meus fiéis, meus doces companheiros, 

Vendo correr os míseros vaqueiros 

Atrás de seu cansado desatino. 

 

Se o bem desta choupana pode tanto, 

Que chega a ter mais preço, e mais valia 

Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto, 

 

Aqui descanse a louca fantasia, 

E o que até agora se tornava em pranto 

Se converta em afetos de alegria. 

(Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,  
2002, p. 78-9.) 
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Considerando o soneto de Cláudio Manoel da Costa e os elementos constitutivos do Arcadismo 
brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua 
produção. 
a) Os “montes” e “outeiros”, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à metrópole, 

ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje “rico e fino”. 
b) A oposição entre a Colônia e a Metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição 

vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da Metrópole e a rusticidade da 
terra da Colônia. 

c) O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do Arcadismo que evidencia 
a preocupação do poeta árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. 

d) A relação de vantagem da “choupana” sobre a “Cidade”, na terceira estrofe, é formulação literária 
que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da Colônia sobre a Metrópole. 

e) A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil Colônia está representada 
esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. 

 

9. Texto 1  

 
Eu quero uma casa no campo  
do tamanho ideal 
pau-a-pique e sapê  
Onde eu possa plantar meus amigos  
meus discos 
meus livros  
e nada mais.  

(Zé Rodrix e Tavito) 

 
Texto 2  
 
Se o bem desta choupana pode tanto,  
Que chega a ter mais preço, e mais valia,  
Que da cidade o lisonjeiro encanto;  
 
Aqui descanse a louca fantasia;  
E o que té agora se tornava em pranto,  
Se converta em afetos de alegria. 

(Cláudio Manuel da Costa)  

 
Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem 
é: 
a) O uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos. 
b) O desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. 
c) A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. 
d) o aproveitamento do dia presente - o carpe diem-, pois o tempo passa rapidamente. 
e) o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. 
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10. Leia o texto a seguir e faça o que se pede: 

 
Ornemos nossas testas com as flores 
E façamos de feno um brando leito; 
Predamo-nos, Marília, em laço estreito, 
Gozemos do prazer de sãos amores. 
 
Sobre as nossas cabeças, 
Sem que o possam deter, o tempo corre, 
E para nós o tempo, que se passa, 
Também, Marília, morre. 

(TAG, MD, Lira XIV) 

 
Todas as alternativas a seguir apresentam características do Arcadismo, presentes na estrofe anterior, 
exceto: 
a) Ideal de Aurea mediocritas, que leva o poeta a exaltar o cotidiano prosaico da classe média. 
b) Tema do Carpe diem – uma proposta para se aproveitar a vida, desfrutando o ócio com dignidade. 
c) Ideal de uma existência tranquila, sem extremos, espalhada na pureza e amenidade da natureza. 
d) Fugacidade do tempo, fatalidade do destino, necessidade de envelhecer com sabedoria. 
e) Concepção da natureza como permanente reflexo dos sentimentos e paixões do “eu” lírico. 
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Gabarito 

 

1. A 

No trecho "Torno a ver-vos, ó montes; o destino", a colocação pronominal "vos" alude à 2ª pessoa do 

plural, isto é, com quem se fala. Além disso, temos a presença do vocativo "ó montes", que reforça a 

quem o eu lírico se dirige, ao cenário natural.  

 

2. E 

O poeta alude, no poema, elementos que retomam às perseguições vivenciadas no período da 

Inconfidência Mineira, no século XVIII, tais como "arco", "grade", "escravo", "sótão" e "enforco" (referência 

ao enforcamento de Tiradentes). O termo "cláudio" alude ao autor árcade Cláudio Manoel da Costa, que 

faz com que o poema relembre o período de perseguição aos inconfidentes que lutavam contra o 

governo opressor. 

 

3. E 

No Arcadismo, o ambiente natural é utilizado, muitas vezes, como cenário para a expressão do 

convencionalismo amoroso. Neste sentido, o eu lírico usufrui desse cenário para expressar à amada 

sobre as suas e inclinações amorosas, a fim de aproveitarem o presente enquanto os amantes ainda são 

jovens.  

 

4. D 

Os itens 1 e 3 apresentam características do Arcadismo. No entanto, os itens 2, 4 e 5 representam 

aspectos presentes no movimento literário Barroco. 

 

5. C 

Apesar da influência europeia sobre o Arcadismo no Brasil, os poemas conseguiram também dialogar 

com o contexto histórico brasileiro, vide que os poemas, muitas vezes, aludem ao movimento da 

Inconfidência Mineira e a política local.  

 

6. B 

Em primeiro lugar, percebe-se que o eu lírico deixa explícito a quem se direciona: sua amada Marília. 

Em verdade, o autor Tomás Antônio Gonzaga alude à jovem Maria Dorotéia Joaquina de Seixas Brandão, 

a quem se referia nas obras líricas como Marília. A figura da amada, entretanto, também se tornou uma 

construção do convencionalismo amoroso, pois Marília representa nas obras o perfil ideal de uma 

pastora idílica e terna, reforçando a noção do Pastoralismo a partir do uso de pseudônimos. 

 

7. E 

No poema de Cláudio Manoel da Costa, o eu lírico contrasta o ambiente natural e sereno de outrora - 

que alude ao sentimento bucólico e ao pastoralismo árcade -, com o ambiente natural, que se tornou 

diferente e perdeu parte de seu encanto, como pode ser visto no trecho “nem troncos vejo agora 

decadentes”, e que não traz mais ao eu lírico a sensação de bem-estar e conforto, neste sentido, ele se 

sente empático com os sofrimentos da terra.  

 

8. B 

Uma das características presentes no Arcadismo é o contraste entre o campo e a cidade. Para o eu lírico, 

a metrópole representa o anseio pelo materialismo, a civilização; já o campo alude à simplicidade da 

vida e aos pequenos prazeres e felicidades, como pode ser evidenciado nos últimos versos “E o que até 

agora se tornava em pranto/ Se converta em afetos de alegria”. 
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9. E 

Ambos os textos valorizam os lemas árcades “Locus Amoenus” e “Fugere Urbem”, pois anseiam a 

vivência na simplicidade do campo, distante dos apegos materiais do meio urbano. 

 

10. A 

O poema de Tomás Antônio Gonzaga valoriza a efemeridade da vida e o ambiente natural como cenário 

do convencionalismo amoroso. No entanto, o lema árcade “Aurea Mediocritas”, que significa o desapego 

à vida urbana e ao materialismo não é mencionado no poema, já que o eu lírico não alude ao cenário 

urbano.  
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Função afim: Definição, taxa de crescimento e gráfico 
 

Resumo 

 

Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos a resolução de um problema 

envolvendo uma situação do dia a dia  

 

Ex : Beatriz pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância . O valor cobrado 

engloba o preço da parcela fixa ( bandeirada ) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. 

→ Ou seja ela pagou : 15 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada; isto é : R$24,00 

+ R$4,00 = R$28,00. 

 

→ Se a casa do namorado ficasse a 25 km de distância. Beatriz teria pago pela corrida : 

25 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada = R$ 44,00. 

 

1) Definição 

Chama-se função polinomial do 1° grau ou função afim, de qualquer função f dada por uma lei da forma f(x) 

= ax + b, em que a e b são números reais dados e a não pode ser zero. 

 

Na lei f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente angular e o número b (termo independente) é 

chamado de coeficiente linear. 

 

● Função Linear : 

Um caso particular de função afim é aquele em que b=0 neste caso, temos a função afim de f dada pela lei 

da função f(x)=ax, que recebe uma denominação especial de função linear. 

 

● Raiz ou zero da função : 

Chama -se raiz , da função da por f(x)=ax+b, o número real tal que f(x)=0. 

 

Ex: 

1. Ache a raiz de f(x)=2x-5 

                                     0 = 2x-5 

                                       5 = 2x 

                                         X = 
5

2
 

 
A raiz de uma função é um dos pontos mais importantes pois é onde a função corta o eixo x. Uma 

função de 1° grau só pode ter uma raiz real. 

 

● Taxa de variação: 

Na lei da função f(x)=ax+b dizemos que o coeficiente a é chamado de taxa de variação. 
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● Gráfico: 

O gráfico de uma função do 1° grau, dada por y=ax+b, com a≠ 0 é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 

0y. 

 

Ex: vamos construir o gráfico da função: 

 

● f(x)=2x-4 , como o gráfico é uma reta basta obter dois pontos e ligá-los.  

● Para x=0 , temos y=2.0-4 = y=-4. Portanto um ponto é (0,-4). Observe que, para x = 0, y = b. 

● Para y=0 , temos 0=2x-4 , ( RAIZ DA FUNÇÃO ), x=2 . Portanto um ponto é (2,0) 

 

 
 

● Crescimento e decrescimento da função : 

 

Temos também que: 

1. se a>0 temos que a função é crescente. 

2. se a<0 temos que a função é decrescente. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-funcao-afim-definicao-taxa-de-crescimento-e-graficos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

 

1. Considere a função real da forma f(x) ax b.= +  Sabendo que f(1) 1= −  e f(0) 2,=  qual é o valor do 

produto a b?   

a) 1    

b) 6     

c) 3−     

d) 4−     

e) 6−     

 

2. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. 

Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores 

dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros 

percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.  

 
O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa 

Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as 

locações dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, 

respectivamente, nas empresas 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e II.  

d) II e III.  

e) III e I.  

 

3. Considere as seguintes cinco retas do plano cartesiano, definidas pelas equações: 

 

1

2

3

4

5

r : 2x 3y 5;

1
r : x y 2;

3

r : y x;

r : 2x 5;

r : x y 0.

+ =

− + =

=

=

− =
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Apenas uma das retas definidas acima NÃO é gráfico de uma função afim  Essa reta é a:  

a) 1r     
b) 2r     
c) 3r     
d) 4r     
e) 5r     
 

4. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

a) 5X − 3Y + 15 = 0 

b) 5X − 2Y + 10 = 0 

c) 3X − 3Y + 15 = 0 

d) 3X − 2Y + 15 = 0 

e) 3X − 2Y + 10 = 0 

 

5. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que 

vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em 

alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 

e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações: 

QO = –20 + 4P 

QD = 46 – 2P 

em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. 

A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio 

de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? 

a) 5 

b) 11 

c) 13 

d) 23 

e) 33 
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6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, 

será cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)  

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

7. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os 

seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, 

analisa o lucro (em milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de 

existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. 

O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em anos) de 

existência de cada empresa. 

` 

O empresário decidiu comprar a empresa 

a) F. 

b) G. 

c) H. 

d) M. 

e) P. 

 

8. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 

foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 

por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As duas empresas apresentam o 

mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada.  

 
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria 
indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?  
a) 100n + 350 = 120n + 150  
b) 100n + 150 = 120n + 350  
c) 100(n + 350) = 120(n + 150)  
d) 100(n + 350 000) = 120(n +150 000)  
e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 

 

9. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as da janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605  trabalhadores com carteira 

assinada.  

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado) 

 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis 

primeiros meses do ano. 

http://www.folha.uol.com.br/
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Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor 

varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão 

algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é 

a) y = 4 300x  

b) y = 884 905 x 

c) y = 872 005 + 4 300x  

d) y = 876 305 + 4 300x 

e) y = 880 605 + 4 300x 

 

 

10.  João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por um dia, em duas locadoras distintas. João 

alugou o carro na locadora Arquimedes, que cobra R$ 80,00  a diária, mais R$ 0,70  por quilômetro 

percorrido. Pedro alugou na Locadora Bháskara, que cobra R$ 50,00  a diária, mais R$ 0,90  por 

quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação. 

 
Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? 

a) 150 km  e R$ 185,00  

b) 160 km  e R$ 192,00  

c) 170 km  e R$ 199,00  

d) 180 km  e R$ 206,00  

e) 190 km  e R$ 213,00  
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Gabarito 

 

1. E 

De f(x) ax b, f(1) 1= + = −  e f(0) 2,=  temos: a 0 b 2 b 2 + =  =  e a b 1+ = −  

Como b 2=  e a b 1,+ = −  

a 2 1

a 3

+ = −

= −  

Assim: 

a b 3 2

a b 6

 = − 

 = −    
 

 

2. B 

Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar. 

X) N = 3 e K = 250 

I: 100.3 + 0,8.250 = 500 

II: 70.3 + 1,2.250 = 510 

III: 120.3 + 0,6.250 = 510 

 

Y) N = 1 e K = 120 

I: 100.1 + 0,8.120 = 196 

II: 70.1 + 1,2.120 = 214 

III: 120.1 + 0,6.120 = 192 

 

3. D 

       É imediato que 
5

x
2

=  não representa uma função afim.   

 

 

4. B 

Em cada ciclo Y: 
Luz vermelha acesa : V segundos 
Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 
Luz amarela acesa: 5 segundos 

X  = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X  – 2Y + 10 = 0 

 

5. B 

Sendo Q0 = – 20 + 4P e QD = 46 – 2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD. 

Logo: 

– 20 + 4P = 46 – 2P ⇔ P = 11 
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6. B 

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser 

constante. O gráfico que mostra isso é o B. 

 

7. B 

O lucro médio de cada empresa será: 

F: 24 ÷ 3 = 8 milhões de reais 
G: 24 ÷ 2 = 12 milhões de reais 
H: 25 ÷ 2,5 = 10 milhões de reais 
M: 15 ÷ 1,5 = 10 milhões de reais 
P: 9 ÷ 1,5 = 6 milhões de reais 

A empresa que apresenta o maior lucro anual é a empresa G. 
 

8. A 

 

9. C 

 

10. A 

Se n  é o número de quilômetros rodados, então 

0,9 n 50 0,7 n 80 0,2 n 30 n 150 km. + =  +   =  =  

Assim, cada um pagou: 0,9 150 50 R$185,00. + =    
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Introdução ao estudo das funções: Classificação e determinação 

de Domínio e Imagem 

 

Resumo 

 

Nesta aula iremos dar continuidade ao estudo das funções, vamos classificá-las. 

 

Classificação: 

 

• Função sobrejetora: É aquela que tem o conjunto imagem igual ao contradomínio. 

• Função injetora: É aquela que, para cada elemento da imagem, existe apenas um elemento no domínio. 

Ou seja, em uma função injetora, elementos distintos do domínio possuem imagens distintas no 

contradomínio. 

• Função bijetora: Uma função é bijetora quando é simultaneamente injetora e sobrejetora. 

 

Obs: É importante saber que existem funções que não são nem injetoras, nem sobrejetoras. Elas 

simplesmente não apresentam classificação sob esse critério. 

 

• Função par: Uma função é dita par, se e somente se ( ) ( )f x f x− = . Ou seja, valores simétricos de x 

possuem a mesma imagem.  

Dica: o gráfico de uma função par apresenta simetria em relação ao eixo y. 

 

• Função ímpar: Uma função é dita par, se e somente se ( ) ( )f x f x− = − . Ou seja, valores simétricos 

de x possuem imagens simétricas. 

Dica: o gráfico de uma função par apresenta simetria em relação à origem. 

 

Obs: Existem funções que não podem ser classificadas quanto a paridade, ou seja, não são nem pares nem 

ímpares. 

 

• Função crescente: Uma função f é crescente em um intervalo se, para quaisquer x1 e x2 no intervalo, 

com x2 > x1,  temos f(x2) > f(x1). 

• Função decrescente: Uma função f é decrescente em um intervalo se, para quaisquer x1 e x2 no 

intervalo, com x2 > x1,  temos f(x1) > f(x2). 

• Função constante: É aquele que, qualquer que seja o valor da abscissa, terá sempre a mesma 

ordenada. 

Ex: f(x) = 3.  

No exemplo abaixo fica claro que a função independe da variável x, ou seja, qualquer que seja  o 

valor de x, a função sempre valerá 3.  
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OBS: A função pode ser constante em apenas alguns intervalos do seu domínio. 

Exemplo: Considere a função f representada no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f é crescente para 0≤ x ≤ 4 

f é constante para 4 ≤ x ≤ 6 

f é decrescente para 6 ≤ x ≤ 8 

 

 

Domínio de uma função: 

 

Algumas funções reais apresentam problemas no cálculo de imagens para certos valores de x. A função 

3
( )f x

x
= , apresenta problema para x = 0, já que não existe divisão por zero. Como o elemento x = 0 não 

possui imagem, dizemos que ele não está definido no domínio dessa função.  Dessa maneira, temos que 

prestar atenção e calcular o domínio da função com que estamos trabalhando. Temos que observar duas 

condições necessárias: 

a) O denominador de qualquer função é diferente de zero. 

b) Radicando de raízes de índice par não podem ser negativos. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-introducao-ao-estudo-das-funcoes-classificacao-e-determinacao-de-dominio-e-imagem/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do 

ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação de "x" por cento da população era de, 

aproximadamente,
150

( )
200

x
f x

x
=

−
  milhões de reais. O domínio da função f é:  

a) todo número real x  
b) todo número real x, exceto os positivos  
c) todo número real x, exceto os negativos  
d) todo número real x, exceto x = 200  

e) todo número real x, exceto x    200 
 

 
 

2. Se a função real definida por 

( )
2 6

x
f x

x x
=

− + −
 

possui conjunto domínio D e conjunto imagem B, e se D-B=]a, b], então a + b vale:  
a) 11  
b) 9  
c) 8  
d) 7  
e) 5 

 

3. O domínio da função real 
2

( )
² 8 12

x
f x

x x

−
=

− +
 é: 

a) ]2, ∞[. 
b) ]2, 6[. 
c) ]– ∞, 6]. 
d) ]–2, 2]. 
e) ]– ∞, 2[. 

 
 

4. Se f : R → R é uma função definida pela expressão f(x-1) = 3x , então o valor de f(3) é igual a:  

a) 0  
b) 1 
c) 6 
d) 15  
e) 64 

 

5. Considere as funções f, g e h, todas definidas em [m, n] com imagens em [p, q] representadas através 

dos gráficos a seguir: 
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Pode-se afirmar que: 
a) f é bijetiva, g é sobrejetiva e h não é injetiva. 
b) f é sobrejetiva, g é injetiva e h não é sobrejetiva. 
c) f não é injetiva, g é bijetiva e h é injetiva. 
d) f é injetiva, g não é sobrejetiva e h é bijetiva. 
e) f é sobrejetiva, g não é injetiva e h é sobrejetiva. 

 

6. Há funções y = f(x) que possuem a seguinte propriedade: “Para valores distintos de x correspondem 

valores distintos de y”. Tais funções são chamadas de injetoras. Qual, dentre as funções cujos gráficos 

aparecem abaixo, é injetora? 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
 
 

7. Para a função f: IN* → IN* que a cada número natural não nulo associa o seu número de divisores, 

considere as afirmativas: 

(I) existe um natural não nulo tal que f(n) = n. 
(II) f é crescente. 
(III) f não é injetiva. 
 
 
Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
a) Apenas II 
b) Apenas I e III 
c) I, II, III 
d) Apenas I 
e) Apenas I e II. 
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8. Considere os conjuntos A e B: A = {–30, –20, –10, 0, 10, 20, 30} e B = {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1000}, e a funcao f: A é B, f(x) = x²+ 100. 

O conjunto imagem de f é: 
a) {–30, –20, –10, 0, 10, 20, 30}. 
b) {100, 200, 500, 1000}. 
c) {300, 400, 600, 700, 800, 900}. 
d) {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,900, 1000}. 
e) conjunto vazio 
 

9. Seja uma função y = f(x), cujo gráfico está representado na figura. Assinale a afirmação correta. 

 

a) f(0) = 0  

b) f(x1) = f(x3) = f(x5) = 0  

c) a função é crescente no intervalo [x3 ;x5]  

d) a função é decrescente no intervalo [x3 ;x5] 

e) f(x2) = f(x4) = 0 

 

10. O gráfico mostrado representa uma função f do intervalo [1,3] em IR. Quanto à imagem é correto 

afirmar: 

 

a) Im(f) = [1,4];  

b) Im(f) = [2,3];  

c) Im(f) = ]1,4];  

d) Im(f) = ]2,3];  

e) Im(f) = [1,3].  

 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. D 

Para analisar o domínio não podemos ter absurdo como 
1

0  , logo analisamos para onde o denominador 

zera que é em 200 – x = 0, logo x não pode ser 200. 

 

2. B 

 

 

3. E 

Para o numerador: 

2 0

2 0

2

2

x

x

x

x

− 

− 

−  −



 

Para o denominador: 

² 8 12 0

² 4

64 48

4

2

68 4

' 22

x x

b ac

b
x

a

x
x

x

− + 

= −

= −

=

− 



 



V

V

V

V

 

S:]– ∞, 2[. 
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4. C 

f(x - 1) = 3x  

f(3-1) = 3x  

f(2) = 3x 

f(2) = 6 

Então f(3) = 6 

 

5. A 

Das afirmativas temos: 

I.  Função f: bijetora, pois cada x possui seu próprio y e não sobra nenhum valor do contradomínio 

II. Função g: Sobrejetora , pois seu gráfico apresenta um intervalo constante ( reta paralela ao eixo x). 

Logo há mais de um x com a mesma imagem. Além disso, todo o intervalo [p,q] possui correspondente; 

III. Função h: Possui também uma reta paralela ao eixo x, entretanto, há elementos  do intervalo [p,q] sem 

correspondentes. Logo não é injetiva. 

 

6. E 

Como já explicado no enunciado, uma função injetora possui somente um valor de x para cada valor de y 

e vice e vera; e isso só pode ser encontrado na opção e, pois, todas as outras possuem 2 valores de x para 

um y ou 2 valores de y para um x. 

 

7. D 

a) f(1) > 0 Verdadeiro 

Quando o x for 1 o Y é maior que 0 

b) f(0) = 3 Verdadeiro 

Quando o x for 0 o Y = 3 

c) - 4 não pertence ao domínio da função Verdadeiro 

Pois no gráfico o -4 aparece com uma bolinha aberta, logo ele não pertence ao domínio de F 

e) f(2) = f(4) = 0 Verdadeiro 

Quando x = 2 e quando x = 4, o Y = 0d) f(1) < f(2) Falso  

f(1) > 0 

f(2) = 0 

Logo f(1) > f(2) 

 

8. B 

Em uma função  "TODOS" os elementos do conjunto A devem ter um valor correspondente 

no conjunto B, então: 

( 10) (10) ( 10)² 100 100 100 200

( 20) (20) ( 20)² 100 400 100 500

( 20) (20) ( 20)² 100 400 100 500

( 30) (30) ( 30)² 100 900 100 1000

(0) (0)² 100 100

f f

f f

f f

f f

f

− = =  + = + =

− = =  + = + =

− = =  + = + =

− = =  + = + =

= + =

 

Logo, o conjunto imagem é: Im = {100, 200, 500 1000} 
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9. B 

a) Falsa. Se f(0) = 0, o gráfico passaria na origem (0,0). 

b) Verdadeiro. O gráfico corta o eixo X nos pontos de abscissas x1, x3 e x5. Isso indica que são zeros da 

função. Ou seja: f(x1) = f(x2) = f(x3) = 0. 

c) Falsa. No intervalo [x4, x5] a função é decrescente. 

d) Falsa. No intervalo [x3, x4] a função é crescente. 

e) Falsa. O gráfico não corta o eixo X nessas abscissas. E f(x2) ≠ f(x4). 

 

10. A 

O menor valor para imagem é y = 1 e o maior é y = 4. 
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Ângulos na circunferência e propriedades 
 

Resumo 

 

Ângulos na circunferência: 

 

Ângulo central: seu vértice está no centro da circunferência. 

 

 

𝛼 = 𝐴𝐵  

 

 

Ângulo inscrito: seu vértice é um ponto da circunferência. 

 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵

2
  

 

Ângulo de segmento: formado por uma corda e uma tangente (com vértice no ponto de 

tangência). 
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𝛼 =
𝐴𝐵

2
  

 

Ângulo excêntrico interno: formado por duas cordas. 

 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵+𝐶𝐷

2
  

 

 

Ângulo excêntrico externo: formado por duas retas secantes à circunferência. 

 

 

𝛼 =
𝐹𝐺+𝐷𝐸

2
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Polígonos inscritíveis: 

 

Quadrilátero 

 

Um quadrilátero é inscritível se, e somente se, seus ângulos opostos são suplementares. 

 

 

   + = +  

 

Triângulo retângulo 

 

Se um triângulo retângulo é inscrito em meia circunferência, então sua hipotenusa coincide com o diâmetro 

da circunferência.  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-angulos-na-circunferencia-e-poligonos-inscritos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-angulos-na-circunferencia-e-poligonos-inscritos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a 

seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela 

letra C e a letra A representa o atleta. O segmento LC é um diâmetro da circunferência e o centro da 

circunferência está representado pela letra F. Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja 

na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com 

segmento FC.  

 

Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC medir R durante a corrida? 

a) 15 graus                  

b) 30 graus            

c) 60 graus 

d) 90 graus                  

e) 120 graus 

 

2. Um atleta faz seu treinamento de corrida em uma pista circular que tem 400 metros de diâmetro. Nessa 

pista, há seis cones de marcação indicados pelas letras A, B, C, D, E e F, que dividem a circunferência 

em seis arcos, cada um medindo 60 graus. 

Observe o esquema: 

 

O atleta partiu do ponto correspondente ao cone A em direção a cada um dos outros cones, sempre 

correndo em linha reta e retornando ao cone A. Assim, seu percurso correspondeu a ABACADAEAFA. 

Considerando , o total de metros percorridos pelo atleta nesse treino foi igual a: 

a) 1480 

b) 2960 

c) 3080 

d) 3120 
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3.  O ângulo x, na figura a seguir, mede: 

 

 

a) 60°. 

b) 80°. 

c) 90°. 

d) 100°. 

e) 120°. 

 

4. Sabendo que AD = 12cm, AE = 15cm e AB = 8cm, sabendo também que AD passa pelo centro da 

circunferência, pode-se afirmar que a medida do raio do círculo é: 

 

a) 4 cm 

b) 4,5 cm 

c) 5 cm 

d) 5,5 cm 

e) 6 cm 
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5. Na figura a seguir, R, S e T são pontos sobre a circunferência de centro O. Se x é o número real, tal que 

a = 5x e b = 3x + 42° são as medidas dos ângulos ˆRTS e ˆROS , respectivamente, pode-se dizer que: 

 

 

a) a = 30° e b = 60°. 

b) a = 80° e b = 40°. 

c) a = 60° e b = 30°. 

d) a = 40° e b = 80°. 

e) a = 30° e b = 80°. 

 

6. A medida do ângulo ADC inscrito na circunferência de centro O é: 

 

a) 125° 

b) 110° 

c) 120° 

d) 100° 

e) 135° 

 

7. Na figura, os triângulos ABC e BCD estão inscritos na circunferência. A soma das medidas m + n, em 

graus, é: 

 

a) 70. 

b) 90. 

c) 110. 

d) 130. 
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8. Na figura, A, B, C e D são pontos de uma circunferência, a corda CD é bissetriz do ângulo ˆACB ^e as 

cordas AB e AC têm o mesmo comprimento. Se o ângulo BÂD mede 40°, a medida α do ângulo BÂC é: 

 

a) 10°. 

b) 15°. 

c) 20°. 

d) 25°. 

e) 30°. 

 

9. O triângulo ABV  está inscrito em uma circunferência de centro C  e o segmento VD  tangencia a 

circunferência em V,  como representado na figura a seguir. Sabendo que a ˆmed(AVD) 30=   e que a 

medida do raio da circunferência é igual a 5 cm,  o comprimento do arco VEF, em cm,  é: 

 

a) 
5.

3

π

    

b) 

2
5.

3

π

    

c) 
5.

6

π

    

d) 2 .π     
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10. A figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 

160° cada um. 

 
A medida em graus, do ângulo x é: 
a) 10° 
b) 20° 
c) 30° 
d) 40° 
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Gabarito 

 

1. C 

Se AC=R, temos o triângulo AFC, equilátero. Logo teta = 60° 

 

2. B 

Se o raio da circunferência mede 200 m, então as medidas em metros dos segmentos AB,AD E AF são, 

respectivamente, iguais a 200, 400 e 200. 

 

Os segmentos AC E AE têm a mesma medida do segmento BF, que corresponde ao dobro da altura h de 

um triângulo equilátero. Assim,  

 

onde l é a medida do lado do triângulo. 

 

Ao final do treinamento, o atleta percorreu uma distância d, em metros, que corresponde a duas vezes a 

soma dos segmentos, considerando os retornos ao cone A. Logo, 

 

 

3. B 

O ângulo x é composto pela soma dos ângulos externos, logo 80. 

 

4. C 

𝑨𝑪

𝑨𝑩
=

𝑨𝑬

𝑨𝑫
 

𝟏𝟐𝑨𝑪 = 𝟖 . 𝟏𝟓 

𝟏𝟐𝑨𝑪 = 𝟏𝟐𝟎 

𝑨𝑪 = 𝟏𝟎 

Portanto o raio da circunferência é 5 cm. 

 

5. A 

De acordo com as propriedades do ângulo inscrito, pode-se escrever que: 

b = 2.a 

3x + 42° = 2.5x 

7x = 42° 

x= 6° 

Logo, a = 5.6° = 30° 

 b = 3.6° + 42° = 60°. 
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6. A 

Se CÂB = 35°, então CÔB=70°, pois o ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. O arco CBA mede 

180+70=250. Como ADC é um ângulo inscrito ele vale 250/2=125° 

 

7. A 

O ângulo central, que determina a medida do ângulo do arco AB tem ângulo com medida 2.65°=130° 

(ângulo central = 2.ângulo inscrito). 

De maneira análoga, a medida do ângulo do arco BC é 2.45°=90°. 

A soma dos ângulos dos arcos de uma circunferência é igual a 360°, assim: 

Arco AD + Arco CD + Arco BC + Arco AB = 360° 

Arco AD + Arco CD = 360° – 220° = 140° 

Note que: 

Arco AD = 2.m e Arco CD = 2.n 

Assim: 

2.m + 2.n = 140° 

2.(m+n) = 140° 

m+n=140/2=70° 

 

8. C 

o angulo DÂB transcrito na circunferência é o mesmo de DCB portanto os dois ângulos equivalem a 40°. 

O ângulo DCB é o mesmo de DCA, portanto os dois equivalem a 40° e juntos equivalem a 80°. O ângulo 

ABC é o mesmo de BCA, pois são isósceles, portanto os dois equivalem a 80° e juntos equivalem a 160°. 

A junção dos três ângulos do triangulo ABC deve ser 180 °, se já temos 160°, para 180 falta 20, portanto 

a(alfa) deverá ser 20° 

 

9. B 

Sabendo que todo triângulo inscrito na semicircunferência é retângulo, temos que o triângulo ABV  

possuirá ângulos: ˆ ˆA 90 , V 60=  =   e B̂ 30 .=   Observe que o ângulo V̂ 60=   é dado, devido a 

ˆmed(AVD) 30 .=   

Dessa maneira, temos que o ângulo Â  ou ˆCAB  será igual a 30 ,  pois AC CB=  e assim temos que o 

ângulo ˆ ˆACB ECV 120 .= =   

C = 1/3.2.π.√𝟓 = 
𝟐𝝅√𝟓

𝟑
 

 
 

10. B 

O arco de extremos C e B, determinado pelo ângulo x na circunferência mede 2x. Portanto, 

2x+160+160=360 

2x=40 

x=20° 
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Ângulos na circunferência e polígonos inscritos 
 

Resumo 

 

Ângulos na circunferência: 

 

Ângulo central: seu vértice está no centro da circunferência. 

 

 

𝛼 = 𝐴𝐵  

 

 

Ângulo inscrito: seu vértice é um ponto da circunferência. 

 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵

2
  

 

Ângulo de segmento: formado por uma corda e uma tangente (com vértice no ponto de 

tangência). 
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𝛼 =
𝐴𝐵

2
  

 

Ângulo excêntrico interno: formado por duas cordas. 

 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵+𝐶𝐷

2
  

 

 

Ângulo excêntrico externo: formado por duas retas secantes à circunferência. 

 

 

𝛼 =
𝐹𝐺+𝐷𝐸

2
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Polígonos inscritíveis: 

 

Quadrilátero 

 

Um quadrilátero é inscritível se, e somente se, seus ângulos opostos são suplementares. 

 

 

   + = +  

 

Triângulo retângulo 

 

Se um triângulo retângulo é inscrito em meia circunferência, então sua hipotenusa coincide com o diâmetro 

da circunferência.  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-angulos-na-circunferencia-e-poligonos-inscritos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-angulos-na-circunferencia-e-poligonos-inscritos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a 

seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela 

letra C e a letra A representa o atleta. O segmento LC é um diâmetro da circunferência e o centro da 

circunferência está representado pela letra F. Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja 

na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com 

segmento FC.  

 

Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC medir R durante a corrida? 

a) 15 graus                  

b) 30 graus            

c) 60 graus 

d) 90 graus                  

e) 120 graus 

 

2. Um atleta faz seu treinamento de corrida em uma pista circular que tem 400 metros de diâmetro. Nessa 

pista, há seis cones de marcação indicados pelas letras A, B, C, D, E e F, que dividem a circunferência 

em seis arcos, cada um medindo 60 graus. 

Observe o esquema: 

 

O atleta partiu do ponto correspondente ao cone A em direção a cada um dos outros cones, sempre 

correndo em linha reta e retornando ao cone A. Assim, seu percurso correspondeu a ABACADAEAFA. 

Considerando , o total de metros percorridos pelo atleta nesse treino foi igual a: 

a) 1480 

b) 2960 

c) 3080 

d) 3120 
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3.  O ângulo x, na figura a seguir, mede: 

 

 

a) 60°. 

b) 80°. 

c) 90°. 

d) 100°. 

e) 120°. 

 

4. Sabendo que AD = 12cm, AE = 15cm e AB = 8cm, sabendo também que AD passa pelo centro da 

circunferência, pode-se afirmar que a medida do raio do círculo é: 

 

a) 4 cm 

b) 4,5 cm 

c) 5 cm 

d) 5,5 cm 

e) 6 cm 
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5. Na figura a seguir, R, S e T são pontos sobre a circunferência de centro O. Se x é o número real, tal que 

a = 5x e b = 3x + 42° são as medidas dos ângulos ˆRTS e ˆROS , respectivamente, pode-se dizer que: 

 

 

a) a = 30° e b = 60°. 

b) a = 80° e b = 40°. 

c) a = 60° e b = 30°. 

d) a = 40° e b = 80°. 

e) a = 30° e b = 80°. 

 

6. A medida do ângulo ADC inscrito na circunferência de centro O é: 

 

a) 125° 

b) 110° 

c) 120° 

d) 100° 

e) 135° 

 

7. Na figura, os triângulos ABC e BCD estão inscritos na circunferência. A soma das medidas m + n, em 

graus, é: 

 

a) 70. 

b) 90. 

c) 110. 

d) 130. 
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8. Na figura, A, B, C e D são pontos de uma circunferência, a corda CD é bissetriz do ângulo ˆACB ^e as 

cordas AB e AC têm o mesmo comprimento. Se o ângulo BÂD mede 40°, a medida α do ângulo BÂC é: 

 

a) 10°. 

b) 15°. 

c) 20°. 

d) 25°. 

e) 30°. 

 

9. O triângulo ABV  está inscrito em uma circunferência de centro C  e o segmento VD  tangencia a 

circunferência em V,  como representado na figura a seguir. Sabendo que a ˆmed(AVD) 30=   e que a 

medida do raio da circunferência é igual a 5 cm,  o comprimento do arco VEF, em cm,  é: 

 

a) 
5.

3

π

    

b) 

2
5.

3

π

    

c) 
5.

6

π

    

d) 2 .π     
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10. A figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 

160° cada um. 

 
A medida em graus, do ângulo x é: 
a) 10° 
b) 20° 
c) 30° 
d) 40° 
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Gabarito 

 

1. C 

Se AC=R, temos o triângulo AFC, equilátero. Logo teta = 60° 

 

2. B 

Se o raio da circunferência mede 200 m, então as medidas em metros dos segmentos AB,AD E AF são, 

respectivamente, iguais a 200, 400 e 200. 

 

Os segmentos AC E AE têm a mesma medida do segmento BF, que corresponde ao dobro da altura h de 

um triângulo equilátero. Assim,  

 

onde l é a medida do lado do triângulo. 

 

Ao final do treinamento, o atleta percorreu uma distância d, em metros, que corresponde a duas vezes a 

soma dos segmentos, considerando os retornos ao cone A. Logo, 

 

 

3. B 

O ângulo x é composto pela soma dos ângulos externos, logo 80. 

 

4. C 

𝑨𝑪

𝑨𝑩
=

𝑨𝑬

𝑨𝑫
 

𝟏𝟐𝑨𝑪 = 𝟖 . 𝟏𝟓 

𝟏𝟐𝑨𝑪 = 𝟏𝟐𝟎 

𝑨𝑪 = 𝟏𝟎 

Portanto o raio da circunferência é 5 cm. 

 

5. A 

De acordo com as propriedades do ângulo inscrito, pode-se escrever que: 

b = 2.a 

3x + 42° = 2.5x 

7x = 42° 

x= 6° 

Logo, a = 5.6° = 30° 

 b = 3.6° + 42° = 60°. 
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6. A 

Se CÂB = 35°, então CÔB=70°, pois o ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. O arco CBA mede 

180+70=250. Como ADC é um ângulo inscrito ele vale 250/2=125° 

 

7. A 

O ângulo central, que determina a medida do ângulo do arco AB tem ângulo com medida 2.65°=130° 

(ângulo central = 2.ângulo inscrito). 

De maneira análoga, a medida do ângulo do arco BC é 2.45°=90°. 

A soma dos ângulos dos arcos de uma circunferência é igual a 360°, assim: 

Arco AD + Arco CD + Arco BC + Arco AB = 360° 

Arco AD + Arco CD = 360° – 220° = 140° 

Note que: 

Arco AD = 2.m e Arco CD = 2.n 

Assim: 

2.m + 2.n = 140° 

2.(m+n) = 140° 

m+n=140/2=70° 

 

8. C 

o angulo DÂB transcrito na circunferência é o mesmo de DCB portanto os dois ângulos equivalem a 40°. 

O ângulo DCB é o mesmo de DCA, portanto os dois equivalem a 40° e juntos equivalem a 80°. O ângulo 

ABC é o mesmo de BCA, pois são isósceles, portanto os dois equivalem a 80° e juntos equivalem a 160°. 

A junção dos três ângulos do triangulo ABC deve ser 180 °, se já temos 160°, para 180 falta 20, portanto 

a(alfa) deverá ser 20° 

 

9. B 

Sabendo que todo triângulo inscrito na semicircunferência é retângulo, temos que o triângulo ABV  

possuirá ângulos: ˆ ˆA 90 , V 60=  =   e B̂ 30 .=   Observe que o ângulo V̂ 60=   é dado, devido a 

ˆmed(AVD) 30 .=   

Dessa maneira, temos que o ângulo Â  ou ˆCAB  será igual a 30 ,  pois AC CB=  e assim temos que o 

ângulo ˆ ˆACB ECV 120 .= =   

C = 1/3.2.π.√𝟓 = 
𝟐𝝅√𝟓

𝟑
 

 
 

10. B 

O arco de extremos C e B, determinado pelo ângulo x na circunferência mede 2x. Portanto, 

2x+160+160=360 

2x=40 

x=20° 
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Inscrição e circunscrição de polígonos 
 

 

Resumo 

 

Apótema: Em um polígono regular, o apótema é o segmento de reta que parte do centro e vai até o ponto 

médio de um lado, sendo perpendicular a ele. 

 

Relação entre apótemas e lados de figuras inscritíveis e circunscritíveis 

Sendo L = Lado, A = Apótema e R = Raio, temos: 

 

I) Polígonos inscritos 

Todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência. Observe que todos os vértices dos polígonos 

regulares são pontos da circunferência. 

 

a) Triângulo equilátero 

 

 

 
b) Quadrado 
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c) Hexágono 

 

 

 

 

II) Polígono circunscrito 

Todo polígono regular pode ser circunscrito à circunferência. A circunferência é tangente (toca em um único 

pomto) aos lados do polígono. 

 

a) Triângulo equilátero 

 

 

 
 

b) Quadrado 
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c) Hexágono 

 

 

 
 

Resumindo: 
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Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-inscricao-e-circunscricao-de-poligonos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de 

círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo 

equilátero com lados medindo 30 cm. 

Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos 

raios medem 18 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm e 60 cm. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o 

tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. 

  

Considere 1,7 como aproximação para √3. 

O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio, em centímetros, é igual a 

a) 18 

b) 26 

c) 30 

d) 35 

e) 60 

 

2. A figura indica um hexágono regular ABCDEF,  de área 1S ,  e um hexágono regular GHIJKL,  de 

vértices nos pontos médios dos apótemas do hexágono ABCDEF e área 2S .  

 

 

Nas condições descritas, 2

1

S

S
 é igual a  

a) 
3

4
    

b) 
8

25
    

c) 
7

25
    

d) 
1

5
    

e) 
3

16
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3. Um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado a uma fábrica. Ele é formado por um 

triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência e que circunscreve um hexágono regular. 

Sabendo-se que o lado do triângulo deve medir 3 cm, então, a soma das medidas, em cm, do lado do 

hexágono com o diâmetro da circunferência deve ser:  

a) 7 

b) 2 3 1+  

c) 2 3  

d) 3 1+  

e) 

77

32  
 

4. Numa circunferência inscreve-se um triângulo equilátero cujo lado mede  . 
Em seguida, no interior do triângulo constrói-se outro triângulo, também equilátero, cujos lados ficam 

afastados 0,5 cm dos lados do primeiro. O apótema do triângulo menor, em cm, mede: 

a) 3,5  

b)  

c)  

d)  

 

 

5. Tem-se um triângulo equilátero em que cada lado mede 6 cm. O raio do círculo circunscrito a esse 

triângulo, em centímetros, mede: 

a) 3 

b) 2√3 

c) 4 

d) 3√2 

e) 3√3 
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6. A razão entre as áreas de um triângulo equilátero inscrito em um círculo e de um hexágono regular, cujo 

apótema mede 10 cm, circunscrito a esse mesmo círculo é: 

a)   

b) 1 

c)  

d)  

e) n.d.a 

 

 

7. Qual a razão entre os raios dos círculos circunscrito e inscrito de um triângulo equilátero de lado a? 

a) 23 

b) 3/2 

c) √2 

d) 2 

e) ½ 

 

 

8. O perímetro de um hexágono regular inscrito em um círculo de 25πcm2 de área é igual a  

a) 150 cm    
b) 75 cm    
c) 25 cm    
d) 15 cm    
e) 30 cm   

  

 
9. Na figura, ABCDEF é um hexágono regular de lado 1 dm, e Q é o centro da circunferência inscrita a ele. 
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O perímetro do polígono AQCEF, em dm, é igual a: 

a) 4 + 2 

b) 4 + √3 

c) 6 

d) 4 + 5 

e) 2(2 + 2) 

 

10. Qual o comprimento de uma circunferência inscrita em um quadrado cuja diagonal mede 20 cm? 

a) 7𝜋√2 𝑐𝑚 

b) 9𝜋√2 𝑐𝑚 

c) 10𝜋√3 𝑐𝑚 

d) 10𝜋√2 𝑐𝑚 

e) 5𝜋√2 𝑐𝑚 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. E 

Calculando: 

1
1

1 1
2

2

1 2

2

1 1

3
apótema a

2

3 31

2 2 4

3
S 3 34

S 4 16


 =

 
=  =

 
   
 = = =     
 
 

 

 

3. B 

Triângulo equilátero inscrito na circunferência     

Para       temos:  

  

O diâmetro vale: d=2r  ⇒      

Como o lado do hexágono mede 1cm; 2√𝟑 + 1 

 
4. A 

É importante reparar que o apótema do triângulo menor mede 0,5 cm a menos do que o do triângulo 

maior. 

Então, calculando o apótema do triângulo maior: 

 

 

 

 

 

Sabendo que: 

 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 
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Logo: 

 

 
 

5. B 

O raio de um circulo circunscrito a um triângulo equilátero é , então,  como o lado do triângulo mede 

6cm, o raio irá medir . 

 

6. D 
Seja R o raio da circunferência, então: 

  

 

7. D 

Raio da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero:   

Raio da circunferência inscrita a um triângulo equilátero:   

Portanto, R/R’ = 2. 

 
8. E 

Área do círculo = π𝑹𝟐  →  𝝅𝑹𝟐 = 𝟐𝟓𝝅 →  𝑹𝟐 = 𝟐𝟓 → 𝑹 = 𝟓 𝒄𝒎 

Como l = R, l = 5 cm 

2p = 5 x 6 = 30 cm 

 
9. B 

Observe a figura: 
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Como o hexágono é regular, CQD e EQD são triân gulos equiláteros de lado 1 dm e, portanto, 

  

Assim, o perímetro do polígono AQCEF é   

 

10. 𝐃 

10𝜋√2 𝑐𝑚 

𝑑 = 𝑙√2  → 𝑙√2 = 20 → 𝑙 = 10√2 𝑐𝑚 

𝑅 =  
𝑙

2
= 5√2 

𝐶 = 2𝜋𝑅 = 2𝜋. 5√2 = 10𝜋√2 𝑐𝑚 
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Demonstrando no Vestibular 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

Exercícios 

 

1. Observe o texto publicitário a seguir reproduzido, que explora de forma criativa o uso da conjunção. 

 

 

Assinale a afirmação correta a respeito dos procedimentos linguísticos encontrados em "Viver ou 
Sonhar?" e "Viver e Sonhar.":  
a) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa alternativa, 

pois, quando se joga com o sentido das frases, opondo-se as ações umas às outras, as conjunções 
podem assumir valores e significados diferentes ou até mesmo opostos. 

b) A primeira frase traz uma conjunção coordenativa alternativa com valor aditivo, e a segunda frase, 
uma conjunção coordenativa aditiva com valor adversativo. Isto se dá devido à intenção do autor 
de fazer um jogo de palavras muito em uso na linguagem publicitária. 

c) Vê-se que a conjunção coordenativa, presente em ambos os casos, apesar de adquirir significativos 
diferentes, não altera o sentido das frases, já que liga elementos independentes, estabelecendo 
relações de alternância, no primeiro caso, e de igualdade ou alternância, no segundo caso. 

d) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. A 
mudança de sentido obtida com a troca das conjunções está na escolha a ser feita: a primeira 
implica exclusão de ações, o que leva à indecisão, enquanto a segunda expressa a soma de uma 
ação à outra, resultando disso um modo mais completo de vida. 

e) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. O 
autor do texto publicitário, ao fazer um jogo, alternando as conjunções, tenta obter uma mudança 
de sentido; porém, como podemos observar com uma leitura mais cuidadosa, nem toda troca de 
conjunção caracteriza uma alternância de pensamento. 

 

2. PARÁGRAFO DO EDITORIAL 

“NOSSAS CRIANÇAS, HOJE”. 
 
“Oportunamente serão divulgados os resultados de tão importante encontro, mas ENQUANTO 
nordestinos e alagoanos sentimos na pele e na alma a dor dos mais altos índices de sofrimento da 
infância mais pobre. Nosso Estado e nossa região padece de índices vergonhosos no tocante à 
mortalidade infantil, à educação básica e tantos outros indicadores terríveis.” 

(Gazeta de Alagoas, seção Opinião, 12.10.2010) 

 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-enem-demonstrando-no-vestibular/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-enem-demonstrando-no-vestibular/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Em que alternativa a seguir, a conjunção “enquanto” apresenta o mesmo sentido expresso no 
parágrafo? 
a) “Enquanto era jovem, viveu intensamente.” 
b) “Dorme enquanto eu velo...” (Fernando Pessoa) 
c) “João enriquece, enquanto o irmão cai na miséria.” 
d) “A gramática é o estudo da língua enquanto sistema...” (Sílvio Elia) 
e) “Eu trabalhava enquanto ele dormia a sono solto.” 
 

3. Considere a sentença abaixo: 

Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. 
 
As duas orações do período estão unidas pela conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar ideia de 
adição, também indica ideia de: 
a) condição 
b) oposição 
c) consequência 
d) adversidade 
e) união 
 

4. Leia o trecho: 

Para o delegado Orlando Zaconne, há uma inversão de pautas quando se discute segurança pública no 
Brasil. “Na verdade, o grande tema não é a violência praticada por adolescentes, mas a violência 
praticada contra adolescentes”.  
 
Nesse trecho, o jogo linguístico feito pelo delegado Zaconne para mostrar a “inversão de pautas” na 
política de segurança pública brasileira foi o uso: 
a) da locução “na verdade” para mostrar que ele, sim, diz uma verdade.  
b) do adjetivo “grande” para destacar a importância do tema.  
c) de duas preposições diferentes, o que troca a pauta a ser debatida. 
d) de um advérbio de negação para inverter o sentido do enunciado. 
e) de uma conjunção adversativa para confirmar o que foi dito antes.  
 

5. Há duas semanas, foram divulgados novos dados sobre o desempenho dos nossos estudantes. Os 

resultados foram comentados à exaustão nos jornais, sites, etc. Solidários, diversos meios de 

comunicação se aliaram aos alunos, ou seja, demonstraram que também tropeçam no trato com a 

língua. Comecemos por um título (de um site), que terminava assim: “... preferem português à 

matemática”. (...) No título, usou-se a construção formal, mas... 

(NETO, Pasquale Cipro. Folha de São Paulo, 08/09/2011). 

 
Considere estar afirmações: 
I. O adjetivo “solidários”, no contexto em que ocorre, deve ser compreendido conotativamente, já que 

se trata de uma ironia.  
II. Do ponto de vista da gramática normativa, há um erro de regência no título do site, uma vez que o 

verbo “preferir” rejeita o uso da preposição “a”.  
III. No último período, ao empregar a conjunção adversativa “mas”, o autor sugere a ocorrência de 

“tropeço” gramatical no título do site.  
 
 
 
 
 
Está(ão) correta(s): 
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a) I, II e III.  
b) Apenas I e II.  
c) Apenas I e III.  
d) Apenas II e III.  
e) Apenas I.  

 

6. Considere a sentença abaixo. 

Mariza saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela palavra 
“e”, que, além de indicar adição, introduz a ideia de:  
a) oposição 
b) condição 
c) consequência 
d) comparação 
e) união 
 

7. No trecho “Ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe”. Mas, além da 

realidade física, da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da 

comunicação”. 

 
Os termos negritados acima têm, respectivamente, a equivalência de 
a) adversidade – causa – tempo. 
b) consequência – tempo – adversidade. 
c) tempo – adversidade – adição. 
d) adição – adversidade – tempo. 
 

8. No fragmento lê-se: “A língua que falamos é um bem, se considerarmos “bens” “as coisas úteis ao 

homem”. O termo em negrito tem o valor de um (a): 

a) construção linguística que apresenta relação causal. 
b) sintagma com sentido opinativo, que apresenta uma relação comparativa. 
c) conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. 
d) vocábulo gramatical, que serve para adicionar uma idéia a outra. 
 

9.  

 

 

Considerando-se os elementos verbais e visuais da charge, conclui-se que o humor decorre do(a) 

a) crítica despropositada feita a um livro considerado um clássico da literatura universal.    

b) duplo sentido que o substantivo “barata” adquire no contexto do último quadrinho da tirinha.    

c) ambiguidade do substantivo “impressão”, presente no segundo quadrinho.    

d) explícita referência intertextual que ocorre no primeiro quadrinho da tira.    

e) traço caricatural das personagens que as aproxima do conteúdo do livro mencionado.    
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10. “- Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro…” a palavra destacada anteriormente exprime 

ideia de: 

a) Escolha. 
b) Contraste, oposição. 
c) Finalidade. 
d) Explicação. 
e) Soma, adição. 
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Gabarito 

 

1. D 

A conjunção “ou” na primeira oração é alternativa, pois apresenta a ideia de exclusão de uma das 
alternativas: viver ou sonhar, fazendo com que o leitor tenha que escolher uma das duas; já a conjunção 
“e” é aditiva, isto é, apresenta valor inclusivo, de forma que o interlocutor possa harmonizar as duas 
decisões. 
 

2. D 

No exemplo em questão, a conjunção “enquanto” não possui o valor de temporalidade, mas indica o 
sentido “na qualidade de”, isto é, apresenta uma determinada perspectiva em relação a algo. 
 

3. C 

Uma mesma conjunção pode estabelecer relações diferentes entre as orações. É o que o ocorre com o ‘e’ 
no período em questão, atuando como uma conjunção consecutiva, uma vez que expressa a ideia de 
consequência. Pode ser substituída por outra de igual valor, como aqui: Marcos enfrentou 
congestionamento no trânsito, tanto que perdeu o início da reunião. 
 

4. C 

Na frase de Zaconne percebe-se o produtivo jogo linguístico do delegado: o uso da preposição “por” indica 
o jovem como agente da ação e, de forma oposta, o uso da preposição “contra” indica o jovem como 
vítima da ação. 
 

5. C 

Na frase “... preferem português à matemática”, o verbo “preferir” é transitivo direto e indireto, com este 
último regido adequadamente pela preposição “a”. Como o objeto direto não vem antecedido de artigo, 
este também não deveria anteceder o objeto indireto e a frase, para atender às regras da gramática 
normativa, deveria ser substituída por “preferem português a matemática”. Assim, o “tropeço” que o 
professor citou ocorre pela presença inadequada de artigo.  
 

6. C  

Na frase apresentada, a conjunção “e” apresenta o sentido de consequência, pois por Mariza ter saído 
atrasada de casa, a consequência foi ela ter pedido o ônibus.  
 

7. C  

A expressão “Ao tempo” apresenta uma ideia de temporalidade, visto que situa o leitor; a conjunção “mas” 
apresenta o sentido de oposição e a “além da” adiciona uma informação ao que estava sendo dito.  
 

8. C  

No trecho apresentado, “se” apresenta o valor de condição, porque a língua que falamos só pode ser 
considerada um bem, caso “as coisas do homem” forem consideradas como bens, portanto, uma 
hipótese.  
 

9. B 

Em “A metamorfose”, Kafka associa o inverossímil ao trágico ao contar a história de um homem que se 
transformou num inseto nojento para analisar os comportamentos humanos num tempo de 
desesperança e de ausência de respostas às questões mais simples e mais profundas do mundo futuro. 
Assim, a palavra “barata” do último quadro da tirinha adquire duplo sentido, pois tanto pode referir-se ao 
inseto do romance de Kafka quanto à designação pejorativa de algo que não tem qualidade.  
 

10. B 
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A conjunção “mas” apresenta uma oposição em relação à oração anterior.  
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Demonstrando no Vestibular 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

Exercícios 

 

1. Apesar de 

Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar 
daquilo que é gostável é fácil: gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em 
estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos 
nos primeiros dias e só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a 
dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa 
quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que 
passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é 
supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não 
gosta de cachorro, e agora? Agora, convoquem o amor para resolver essa encrenca. 

MEDEIROS, M. Revista O Globo, n. 790, 12 jun. 2011 (adaptado). 

  
Há elementos de coesão textual que retomam informações no texto e outros que as antecipam. Nos 
trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é:  
a) “Gostar daquilo que é gostável é fácil [...]”. 
b) “[...] tudo isso a gente tem em estoque [...]”. 
c) “[...] na hora em que conhece uma pessoa [...]”. 
d) “[...] resolve conquistá-la.” 
e) “[...] para resolver essa encrenca.” 
 

2. Leia a tirinha abaixo:  

 

A palavra “que” no trecho “...o ano que está começando” assume a mesma classe na alternativa: 
a) As pessoas esperam que o ano seja melhor. 
b) Será que o próximo ano será melhor que o anterior? 
c) Aposto que você será melhor no próximo ano. 
d) Mafalda, que é uma personagem fictícia, é conhecida internacionalmente. 
e) As pessoas é que devem ser melhores. 

 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-enem-demonstrando-no-vestibular-questoes-baseadas-na-cobranca-desses-topicos-dos-anos-anteriores-/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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3. Em qual alternativa a classificação do pronome destacado está incorreta? 

a) Inconformado com o que viu, disse que tais crimes não poderiam ficar impunes. (demonstrativo) 

b) Tirei um casaco antigo do armário, em cujo bolso trazia uma fotografia nossa. (possessivo)  

c) As participantes do concurso querem saber qual foi a primeira colocada. (interrogativo) 

d) Acreditam em tudo o que o jornalista diz ou escreve. (indefinido) 

 

 

4.   

 
 
A função do pronome “isso” no texto conduz a: 
a) indefinição do tema. 
b) remissão metafórica. 
c) referenciação anafórica. 
d) indeterminação do sujeito. 
 
 

5. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em 

relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos: “me”, “te”, “se”, “o”, “os”, “a”, “as”, 

“lhe”, “lhes”, “nos” e “vos”. Esses pronomes podem assumir três posições na oração em relação ao 

verbo. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como o 

pronome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este 

estiver no imperativo afirmativo ou no infinitivo impessoal regido da preposição “a” ou quando o verbo 

estiver no gerúndio. Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no 

futuro do pretérito. 
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A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, 
ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em: 
a) Não lhe negou que era um improviso. 
b) Faz muito tempo que lhe falei essas coisas. 
c) Nunca um homem se achou em mais apertado lance. 
d) Referia-se à D. Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor? 
e) Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente. 
 

6. A EDUCAÇÃO PELA SEDA 

 
Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade 
abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe 
rege a vida ao primeiro olhar. 

Rosa Amanda Strausz. Mínimo múltiplo comum: contos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1990. 
 
“Os conceitos a vestiram como uma segunda pele”. O vocábulo ‘a’ é comumente utilizado para 
substituir termos já enunciados. No texto, entretanto, ele tem um uso incomum, já que permite 
subentender um termo não enunciado. Esse uso indica um recurso assim denominado: 
a) elipse 
b) catáfora 
c) designação 
d) modalização 
 

7. Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito 

de dez anos, entre os séculos XIII e XII a.C. Foi o primeiro choque entre o ocidente e o oriente. Mas os 

gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso 

cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados 

gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí 

surgiu a expressão “presente de grego”. 

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
Em “puseram-no”, a forma pronominal “no” refere-se. 
a) ao termo “rei grego”. 
b) ao antecedente “gregos”. 
c) ao antecedente distante “choque”. 
d) à expressão “muros fortificados”. 
e) aos termos “presente” e “cavalo de madeira”. 
 

8. “Ela é muito diva!”, gritou a moça aos amigos, com uma câmera na mão. Era a quinta edição da Campus 

Party, a feira de internet que acontece anualmente em São Paulo, na última terça-feira, 7. A diva em 

questão era a cantora de tecnobrega Gaby Amarantos, a “Beyoncé do Pará”. Simpática, Gaby sorriu e 

posou pacientemente para todos os cliques. Pouco depois, o rapper Emicida, palestrante ao lado da 

paraense e do também rapper MV Bill, viveria a mesma tietagem. Se cenas como essa hoje em dia 

fazem parte do cotidiano de Gaby e Emicida, ambos garantem que isso se deve à dimensão que suas 

carreiras tomaram através da internet – o sucesso na rede era justamente o assunto da palestra. 

Ambos vieram da periferia e são marcados pela disponibilização gratuita ou a preços muito baixos de 

seus discos, fenômeno que ampliou a audiência para além dos subúrbios paraenses e paulistanos. A 

dupla até já realizou uma apresentação em conjunto, no Beco 203, casa de shows localizada no Baixo 

Augusta, em São Paulo, frequentada por um público de classe média alta.  

Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado). 
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As ideias apresentadas no texto estruturam-se em torno de elementos que promovem o encadeamento 
das ideias e a progressão do tema abordado. A esse respeito, identifica-se no texto em questão que:  
a) a expressão “pouco depois”, em “Pouco depois, o rapper Emicida”, indica permanência de estado 

de coisas no mundo. 
b) o vocábulo “também”, em “e também rapper MV Bill”, retoma coesivamente a expressão “o rapper 

Emicida”. 
c) o conectivo “se”, em “Se cenas como essa”, orienta o leitor para conclusões contrárias a uma ideia 

anteriormente apresentada. 
d) o pronome indefinido “isso”, em “isso se deve”, marca uma remissão a ideias do texto. 
e) as expressões “a cantora de tecnobrega Gaby Amarantos, a ‘Beyoncé do Pará’”, “ambos” e “a dupla” 

formam uma cadeia coesiva por retornarem as mesmas personalidades. 
 

9. Manuel Bandeira 

Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado abandonar os estudos de arquitetura por causa da 
tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor 
lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de 
morbidez, até no erotismo. 
Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo 
foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, 
nossa Cocanha perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois 
que ele mesmo já o fez tão bem em versos. 

Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20 

 
A coesão do texto é construída principalmente a partir do (a): 
a) repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. 
b) substituição de palavras por sinônimos como “lúgubre” e “morbidez”, “melancolia” e “nostalgia”. 
c) emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos: “sua”, “seu”, “esse”, “nosso”, “ele”. 
d) emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que 

compõem o texto. 
e) emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como “iminência”, “sempre”, 

“depois”. 
 
 

10. Observe as passagens: 

I. “Candidato, me ajuda a comer, candidato!” 

II. “Mas é claro que te ajudo! Tem aí um sanduíche para a gente dividir?”  

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a análise correta da função morfológica dos 

termos destacados nas passagens: 

a) Pronome pessoal; preposição; conjunção; conjunção; advérbio e artigo.  

b) Pronome indefinido; artigo; preposição; pronome relativo; advérbio e preposição. 

c) Pronome reflexivo; conjunção; conjunção; pronome relativo; advérbio e pronome pessoal. 

d) Pronome pessoal reto; preposição; preposição; pronome relativo; pronome pessoal e artigo. 

e) Pronome pessoal; pronome pessoal; conjunção; conjunção; pronome demonstrativo e preposição.  
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1. A 

O elemento coesivo “daquilo”, presente no texto, é catafórico, pois antecipa as informações que ainda 
serão apresentadas: “gentiliza, bom humor, inteligência [...]” 
 

2. E 

Na tirinha, temos a presença do pronome relativo “que”, que introduz uma oração subordinada adjetiva. O 
pronome “que” retoma ao termo “ano” e ocupa a função de sujeito; o mesmo ocorre na alternativa “e”. 
 

3. B 

O pronome “cujo” é classificado como relativo; sua função é marcar a relação de pertencimento entre 

“casaco” e “bolso”.  

 
4. C 

O pronome “isso”, na imagem, possui valor anafórico, isto é, refere-se ao que já foi citado anteriormente: 
aos 52 e-mails e às 2 horas de reunião, presentes nos quadrinhos anteriores. 
 

5. D 

Ocorre a existência de mesóclise na alternativa D. O termo “tê-la-ia” é composto pelo pronome ‘a’ em 
mesóclise, visto que ocorre a omissão do ‘r’ (indicativo do verbo infinitivo) e assume a forma ‘-la’, seguida 
da desinência indicativa do futuro do pretérito (ia),: tê(r)+la+ia. 
 

6. A 

O vocábulo ‘a’ faz referência a uma pessoa não enunciada no texto, o que configura um sentido específico 
no texto e assumo o valor elíptico. 
 

7. A 

Na oração “puseram-no para dentro”, a forma pronominal “no” alude aos termos “presente” e “cavalo de 
madeira”. 
 

8. D  

O pronome “isso” é anafórico, porque retoma ideias anteriores do texto. Há que se atentar para o fato de 
que “isso’ é pronome demonstrativo. 
 

9. C 

No trecho, a conexão das ideias – objetivo principal da coesão – é, na maior parte das vezes, alcançada 
com o uso dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, fazendo referência ao autor Manuel 
Bandeira e evitando a repetição do nome. 
 

10. A 

ME= pronome pessoal do caso oblíquo, refere-se a 1ª pessoa do singular; A = preposição que rege o verbo 
“ajuda”; MAS = conjunção adversativa, equivale a “porém”; QUE = conjunção integrante; AÍ = advérbio de 
lugar; A = artigo definido feminino.  
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Funções Inorgânicas: Ácidos 

 

Resumo 

 

Ácidos 

 

I - Definição 

 

 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem ionização, liberando como único cátion o H+. 

 

HA  H+ + A- 

 

HAO  H+ + AO- 

 

II - Classificação  

 

a) Quanto a presença de oxigênio 

 

Inicialmente os ácidos podem ser separados em duas categorias para serem estudadas, os Oxiácidos (que 

possuem oxigênio em sua molécula) e Hidrácidos (que NÃO possuem oxigênio em sua molécula). 

 

Ex.: 

Hidrácidos = HCl, HF, HCN. 

Oxiácidos = H2SO4, HClO, H3PO4 

 

b) Quanto ao número de H+ 

 

Em função do número de íons H+ liberados quando sofrem ionização, uma ácido pode ser classificada 

como: 

 

- Monoácido - libera uma cátion H+  

Ex.: HCl   H+ + Cl- 

 

-  Diácido - libera dois cátions H+   

Ex.: H2SO4  2H+  + SO4
-2 

 

- Triácido - libera três cátions H+    

Ex.: H3PO4  3H+  + PO4
+3 
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- Tetrácido - libera quatro cátions H+ 

Ex.: H4SiO4  4H+  + SiO4
+4 

 

IMPORTANTE! 

 

Os ácidos formados por P, As e Sb com fórmulas: 

 

H3XO3 - são diácidos 

H2XO3 - são monoácidos  

 

 

c) Quanto a força 

 

A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o número de 

moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons. 

 

 

 

Os Hidrácidos mais comuns são classificados como: 

 

Forte → HCl, HBr e HI 

Moderado → HF 

Fraco → os demais 

  

Os Oxiácidos mais comuns são classificados da seguinte forma: 

 

 

 

Forte → x > 1 

Moderado → x = 1 

Fraco → x < 1 
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III - Nomenclatura 

 

a) Nomenclatura para Hidrácidos 

 

Ácido nome do elemento + ídrico 

 

Ex.: 

HCl - Ácido clorídrico 

HI - Ácido Iodídrico 

HCN - Ácido cianídrico 

b) Nomenclatura para Oxiácidos 

 

 

Cuidado!  

C+4, Si+4 e B+3 = ICO 

 

Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 

 

Ex.:  

H2SO4 - S+6 - Ácido sulfúrico 

H3PO4 - P+5 -  Ácido fosfórico 

H2CO3 - C+4 - Ácido carbônico 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-acidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-acidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
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Exercícios 

 

1. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, 

entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções 

na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, 

o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com 

os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. 

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como 

também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para 

minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos 

citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?  

a) HNO3 e HNO2.    

b) H2SO4 e H2SO3.    

c) H2SO3 e HNO2.    

d) H2SO4 e HNO3.    

e) H2CO3 e H2SO3. 

 

2. Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico 

concentrado. Parte da sua carga fluiu para um curso d'água não poluído que deve ter sofrido, como 

consequência: 

a) mortalidade de peixes abaixo do normal no local do derrame de ácido e em suas proximidades. 

b) aumento do pH em função da distância e da direção da corrente de água. 

c) danos permanentes na qualidade de suas águas. 

d) diminuição momentânea da temperatura da água no local do derrame. 

e) aumento do pOH em função da distância e da direção da corrente de água. 

 

3. Dentre as alternativas abaixo, está correta apenas: 

a) Quanto maior o grau de ionização de um ácido, maior será sua força. 

b) Bases de Arrhenius são espécies capazes de liberar íons H+ em água. 

c) O ácido sulfúrico 98% é um ótimo condutor de eletricidade. 

d) Ácidos de Arrhenius são conhecidos por liberar íons OH- em solução aquosa. 

e) Soluções ácidas tem como característica o pH maior que 7. 
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4. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o 

dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos movidos 

a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, 

originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. 

 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente a fórmula desses ácidos  

a) H2SO3, H2S, H2SO4, HNO3 

b) H2SO3, H2SO4, H2S, HNO2 

c) HSO4, HS, H2SO4, HNO3 

d) HNO3, H2SO4, H2S, H2SO3 

e) H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3 

 

5. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa 

alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações.  

 

Nome Fórmula Molecular Aplicação 

Ácido sulfúrico H2SO4 
Consumido em grandes quantidades na 

indústria petroquímica 

Ácido fluorídrico HF Utilizado para gravação em vidro 

Ácido carbônico H2CO3 
Utilizado para gaseificar águas e 

refrigerantes 

 

A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é  

a) Forte, forte e moderado.     

b) Moderado, fraco e moderado.    

c) Moderado, fraco e fraco.     

d) Forte, moderado e fraco.   

e) Forte, moderado e forte 

 

6. Da série de ácidos abaixo representada, qual apresenta a mesma classificação, dentro do critério de 

número de hidrogênios ionizáveis? 
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7. Com base na tabela de grau de ionização apresentada a seguir.  

 

 

 

Podemos concluir que a nomenclatura dos dois ácidos mais fortes são:   

a) ácido sulfúrico e ácido fosfórico   

b) ácido cianídrico e ácido fluorídrico.    

c) ácido clorídrico e ácido sulfúrico     

d) ácido clorídrico e ácido sulfuroso  

e) ácido fluorídrico e ácido clorídrico 

 

8. Dentre os ácidos HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Qual possui maior acidez? 

a) ácido clorico 

b) ácido cloroso 

c) ácido perclórico 

d) ácido hipocloroso 

e) ácido percloroso 

 

9. Em algumas regiões do país não é raro encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas 

em partes diferentes de um mesmo lago, particularmente no verão, devido à ocorrência de um 

fenômeno conhecido como estratificação, ocasionado pela diferença de temperatura da água. As 

espécies químicas que estão presentes nas camadas diferenciadas do lago são mostradas na figura 

abaixo: 

 

 

 

Pode-se observar na figura que, nas condições aeróbicas, têm-se espécies oxidadas e, perto do fundo, 

têm-se as condições anaeróbicas e as espécies na forma mais reduzidas dos mesmos elementos.  
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Sobre as propriedades ácidas e básicas das espécies presentes no lago, é correto afirmar que a 

espécie:  

a)  é uma base forte    

b)  é um ácido forte    

c)  é um óxido básico    

d)  é um hidrácido    

e)  é solúvel em água   

 

10. O óxido nítrico, é um poluente nocivo que sai dos canos de escapamento de automóveis e caminhões. 

Na presença de água, o óxido nítrico forma, na atmosfera, ácidos responsáveis pelo fenômeno da chuva 

ácida. As equações a seguir mostram as reações.  

 

 

 

Levando-se em conta as propriedades dos ácidos formados e os efeitos produzidos por eles no meio 

ambiente, sabemos que  

a) a água da chuva tem seu pH aumentado na presença desses ácidos.    

b) os dois ácidos produzidos apresentam a mesma força de acidez.    

c) o ácido nitroso é um ácido forte e não consegue danificar estruturas metálicas.    

d) o ácido nítrico é um ácido forte e pode danificar estruturas metálicas.    

e) a água da chuva tem seu pOH reduzido na presença desses ácidos.    
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Gabarito 

 

1. D 

Tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido nítrico são considerados fortes. Os outros citados no texto 

possuem menor grau de ionização do que esses. 

 

2. E 

Quanto maior o pOH menor o pH. Vale lembrar que soluções ácidas apresentam pH < 7. 

 

3. A 

A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o número 

de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons 

 

4. A 

ácidos sulfuroso H2SO3, sulfídrico H2S, sulfúrico H2SO4  e nítrico HNO3 

 

5. D 

H2SO4 → ácido forte 

HF → ácido moderado 

H2CO3 → ácido fraco 

 

6. E 

Todos possuem apenas 2 hidrogênios ionizáveis 

 

7. C 

Quanto maior o grau de ionização de um ácido maior será a sua força. 

 

8. C 

A força de oxiácidos pode ser verificada pela subtração da quantidade de oxigênios pela quantidade de 

hidrogênios na fórmula molecular do ácido. Quanto maior o valor, mais forte será o ácido 

 

9. D 

O ácido sulfídrico é um hidrácido (não possui oxigênio em sua fórmula: H2S) 

 

10. D 

O ácido nítrico é um ácido forte e pode danificar estruturas metálicas. Como a subtração número de 

oxigênios – número de hidrogênios do HNO3 nos resulta um número maior que 1, afirmamos ser este um 

ácido forte.    
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Funções Inorgânicas: Bases 

 

Resumo 

 

Bases 

 

I - Definição 

  

 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila (OH-). 

 

XOH  X+ + OH- 

 

II - Classificação  

 

a) Quanto ao número de hidroxilas 

 

 Em função do número de hidroxilas(OH-) liberadas quando sofrem dissociação iônica, uma base 

pode ser classificada como: 

 

- Monobase - libera uma ânion OH-  

Ex.: NaOH  Na+ + OH- 

 

- Dibase - libera dois ânions OH-  

Ex.: Mg(OH)2  Mg+2 + 2 OH- 

 

- Tribase - libera três ânions OH-  

Ex.: Al(OH)3  Al+3 + OH- 

 

- Tetrabase - libera quatro ânions OH-  

Ex.: Pb(OH)4  Pb+4 + OH- 

 

b) Quanto à solubilidade em água 

 

 Solubilidade de uma base é a propriedade que indica o quanto uma base é capaz de se dissolver em 

água, ela pode ser classificada como: 

 

- Solúvel - Possui grande capacidade de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 

família IA e NH4
+. 
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- Parcialmente solúvel - Pouco capaz de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 

família IIA. 

 

- Insolúvel - Não é capaz de se dissolver em água.  São as bases formadas pelos demais elementos. 

 

 

c) Quanto a força 

 

 A força de uma base é dada pela sua capacidade de liberar OH- (sofrer dissociação iônica) quando 

colocadas em presença de água, quanto maior a quantidade de OH- liberados, maior será a força da base.  

 

- Forte - São as bases formadas por elementos do grupo 1 e 2 

- Fraca - São as bases formadas pelos demais elementos. 

IMPORTANTE: As bases formadas por Mg(OH)2 e Be(OH)2, que são elementos do grupo 2, são consideradas 

insolúveis e fracas. 

 

III - Nomenclatura 

 

- Elementos com NOX fixo:  

Família IA, IIA, Ag+1, Zn+2, Cd+2, Al+3 e  NH4
+. 

 

Hidróxido de nome do elemento  

Ex.: 

NaOH - Hidróxido de sódio 

Mg(OH)2 - Hidróxido de magnésio 

Al(OH)3 - Hidróxido de alumínio 

 

- Elementos com NOX variável: 

Fe, Co, Ni = +2 ou +3 

Cu, Hg = +1 ou +2 

Au = +1 ou +3 

Pb, Pt, Sn = +2 ou +4 

 

Hidróxido de nome do elemento + NOX(em romanos) 

ou 

Hidróxido de nome do elemento + sufixo OSO (menor NOX) / sufixo ICO (maior NOX) 

 

Ex.: 

CuOH - Cu com nox +1 - Hidróxido de cobre I ou Hidróxido cuproso 

Cu(OH)2 - Cu com nox +2 - Hidróxido de cobre II ou Hidróxido cúprico 
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Pb(OH)2 - Pb com nox +2 - Hidróxido de chumbo II ou Hidróxido plumboso 

Pb(OH)4 - Pb com nox +4 - Hidróxido de chumbo IV ou Hidróxido plúmbico 

 

IV - Formulação das bases 

 

Quando precisamos montar a fórmula de uma base a partir de seu nome, basta unir o cátion desejado ao 

ânion OH- . 

Note que a carga total do OH-  deverá anular a carga total do cátion. 

Ex.:  

Hidróxido de cálcio  

Ca+2 e OH-  

logo para anular a carga +2 do cálcio precisamos de 2 ânions OH- 

Ca+2  +  2OH-  → Ca(OH)2 

 

Hidróxido férrico 

Fe+3 e OH-  

logo para anular a carga +3 do ferro precisamos de 3 ânions OH- 

Fe+3  +  3OH-  → Fe(OH)3 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-bases/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-bases/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
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Exercícios 

 

1. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se 

respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Conclui-se 

que as fórmulas dessas bases podem ser: 

a) Ba(OH)2 e Fe(OH)3.            

b) Al(OH)3 e NaOH. 

c) KOH e Ba(OH)2.                 

d) Cu(OH)2 e Mg(OH)3. 

e) NaOH e Mg(OH)2. 

 

2. O hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico. Sendo uma base muito forte, 

possui efeito altamente corrosivo sobre a pele. A fórmula química do hidróxido de sódio é __________ e, 

quanto à força podemos classificá-la como uma base _________ . 

a) NaOH e forte.            

b) NaOH e fraco. 

c) KOH e forte.                 

d) KOH e fraco. 

e) Ca(OH)2 e forte. 

 

3. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de 

hidroxilas (OH). Assinale a alternativa que define corretamente estas bases na sequência indicada.  

a) Monobase, dibase, dibase e monobase.  

b) Monobase, monobase, tribase e dibase.  

c) Dibase, dibase, tribase e dibase.  

d) Tribase, monobase, monobase e monobase.  

e) Monobase, dibase, tribase e dibase.  

 

4. Entre as bases KOH, Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)2, LiOH, indique quais são praticamente insolúveis 

em água: 

a) Fe(OH)2 e LiOH 

b) Al(OH)3 e LiOH  

c) Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 

d) Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2 

e) KOH, NaOH, LiOH 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Química 
 

5. Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases, respectivamente: 

NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2 e Al(OH)3: 

a) Mono-hidróxido de sódio, Di-hidróxido de magnésio, Di-hidróxido de cálcio, Tri-hidróxido de 

alumínio. 

b) Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. 

c) Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio II, hidróxido de cálcio II, hidróxido de alumínio III. 

d) Hidróxido sódico, hidróxido magnésico, hidróxido cálcico, hidróxido alumínico. 

e) Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio I, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. 

 

6. Na decomposição térmica do calcário (CaCO3), obtêm-se um gás e um sólido branco chamado de cal 

viva ou virgem, que, por sua vez, ao reagir com água, forma a CAL EXTINTA, cuja fórmula é:  

a) CaC2  

b) Ca(OH)2  

c) CaO  

d) CO2  

e) H2CO3  

 

7. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua 

composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda 

normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido” quando exposta 

ao ar por certo período. 

O fenômeno de “derretimento” decorre da 

a) absorção da umidade presente no ar atmosférico. 

b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. 

c) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. 

d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. 

e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 

 

8. A dissolução de uma certa substância em água é representada pela equação: 

 

M(OH)2 + n H2O → M+2 + 2 OH- 

 

a base que pode representar a dissolução é a de: 

a) hidróxido de amônio  

b) hidróxido de alumínio 

c) hidróxido de sódio 

d) hidróxido de cálcio 

e) hidróxido plúmbico  
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9. Com relação às propriedades das bases de Arrhenius, assinale a alternativa correta: 

a) O hidróxido de amônio é uma base não metálica, insolúvel em água. 

b) Os metais alcalinos formam monobases com baixo grau de dissociação. 

c) As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fortes, visto que são moleculares por 

natureza. 

d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. 

e) Uma base é tanto mais forte quanto sua quantidade de OH em sua fórmula. 

 

10. A dissolução de uma certa substância em água é representada pela equação abaixo:  

 

 

Pode representar a dissolução de:  

a) amônia.  

b) hidróxido de cálcio.  

c) hidróxido de sódio. 

d) hidróxido de alumínio.  

e) brometo de hidrogênio. 
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Gabarito 

 

1. E 

Necessita-se respectivamente, de uma base forte e solúvel (NaOH- Na é um metal alcalino) e de uma base 

fraca e parcialmente solúvel (MgOH2 -o hidróxido de magnésio é uma base fraca e parcialmente solúvel 

mesmo sendo um proveniente de um metal alcalino terroso) 

 

2. A 

Todas as bases formadas por metais alcalinos (grupo 1) serão classificadas como bases fortes e são 

solúveis em meio aquoso. 

 

3. E 

Hidróxidos de sódio - NaOH; hidróxido de cálcio-Ca(OH)2 ; hidróxido de alumínio Al(OH)3 e hidróxido de 

magnésio Mg(OH)2 

 

4. D 

Para resolução desta questão bastava se lembrar que as bases formadas por metais do Grupo 1 serão 

solúveis. 

 

5. B 

Para se nomear uma base basta escrever hidróxido + de + nome do elemento (para casos de nox não 

variado) 

 

6. B 

CaCO3  → CO2 + CaO 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

 

7. A 

Ocorre a reação da base com a água presente no ar. Vale lembrar que bases do grupo 1 são solúveis. 

 

8. D 

Ca(OH)2 → Ca 2+ + 2 OH- 

 

9. D 

Erros em vermelho 

a) O hidróxido de amônio é uma base não metálica, insolúvel em água. 

b) Os metais alcalinos formam monobases com baixo grau de dissociação. 

c) As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fortes, visto que são moleculares por natureza. 

– As bases formadas por Mg(OH)2 e Be(OH)2, que são elementos da família IIA, são consideradas 

insolúveis e fracas. 

d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. 
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e) Uma base é tanto mais forte quanto sua quantidade de OH em sua fórmula. Não, a força se da pelo seu 

grau de dissociação. 

 

10. D 

Al(OH)3 → Al 3+ + 3 OH- 
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Funções inorgânicas: óxidos: aprofundamento 

 

Resumo 

 

Óxidos são compostos binários (2 elementos) nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. 

Por exemplo:  

H2O, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 

 

Existem compostos binários com oxigênio onde ele não é o mais eletronegativo, então não pode ser 

considerado um óxido, são eles: 

OF2 e O2F2 

São considerados sais, pois nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo, saindo assim da definição 

de óxidos. 

 

Óxidos iônicos 

Um óxido será iônico quando houver uma elevada diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o 

outro elemento. Essa diferença ocorre quando a ligação ocorre entre o oxigênio e um elemento do grupo 

dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

Exemplos:  

Na2O, K2O, MgO 

 

Para esses óxidos a ligação que está presente entre os elementos é a ligação iônica (metal + ametal). 

 

Óxidos moleculares 

Um óxido será molecular quando não houver uma elevada diferença de eletronegatividade entre o oxigênio 

e o outro elemento. Para esses óxidos a ligação que está presente entre os elementos é a ligação covalente. 

Exemplos: 

NO, NO2, SO2 

 

Classificação dos óxidos 

• Óxidos ácidos ou anidridos: São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com 

uma base, produzindo sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer 

ametal (excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

Exemplo: 

 

 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 
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Exemplo:   SO3 + H2O → H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água → Ácido sulfúrico 

 

Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 

Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2 — anidrido carbônico  

B2O3 — anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), produzindo 

ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 
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• Óxidos básicos: São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, 

produzindo sal e água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, exemplo: 

 

 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico(maior nox) ou oso 

(menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 

 

 

Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 

Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

• Óxidos anfóteros: Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal pode 

ter nox +3 ou +4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais dos 

óxidos neutros). 
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Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 

 

Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO —óxido de zinco  

SnO2 —óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO —óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

• Óxidos neutros: São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito 

poucos óxidos com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

 

CO - monóxido de carbono  

N2O -óxido nitroso  

NO - óxido nítrico 

 

Obs: Muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  

 

• Óxidos duplos, mistos ou salinos: São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois 

outros óxidos, do mesmo elemento químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

Exemplo: 

 

 

Fórmula geral: 

M3O4 

M – Metal 

 

Nomenclatura óxidos duplos, mistos ou salinos 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 
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• Peróxidos: São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada 

(H2O2). Apresentam o grupo (O2)2- em sua estrutura.  

Importante: Na maioria dos casos o número de oxidação do oxigênio é -2, porém isso não ocorre nos 

peróxidos, o NOX do oxigênio é sempre -1. 

 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos peróxidos 

Exemplo: Na2O2 - Peróxido de sódio 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

• Superóxidos: São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados 

por esses compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

 

 

Fórmula geral:  

YO4 e X2O4 

X – Metais alcalinos 

Y – Metais alcalinos terrosos 

 

Os superóxidos reagem com água produzindo bases, oxigênio e peróxido de hidrogênio. 

K2O4 + 2 H2O → 2 KOH + O2 + H2O2 

 

Propriedades dos peróxidos 

• São formados por metais 

• São sólidos a temperatura ambiente 

• São compostos iônicos 

• São compostos instáveis 

 

Nomenclatura dos superóxidos  

Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 

Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4:Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 
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Exercícios 

 

1. As chuvas ácidas podem ter diferentes composições dependendo do local onde são formadas, as mais 

nocivas são formadas em grandes centros industriais, onde há queima de combustíveis fósseis 

(gasolina, óleo diesel, etc.). Alguns dos poluentes, produzidos na queima dos combustíveis fósseis, que 

causam a chuva ácida são: o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. 

Sobre a chuva ácida, assinale o que for correto.  

(01) As fórmulas moleculares do dióxido de enxofre e do dióxido de carbono são, respectivamente, 

2SO  e 2CO .     

(02) O dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre que reage com a água presente na atmosfera, 

produzindo o ácido sulfúrico.    

(04) O dióxido de carbono é um óxido básico.    

(08) A chuva ácida não promove a corrosão de metais, porque os ácidos produzidos nesse fenômeno 

são ácidos fracos.    

(16) A fórmula molecular do ácido sulfúrico é 2 3H SO .     

 Soma: (      )  

 

2. O calcário é uma rocha constituída de 3CaCO  e muito utilizado na obtenção de cal viva (CaO)  através 

da reação equacionada abaixo. A cal viva formada é aplicada em pinturas e em contato com a água 

forma a cal hidratada. Sobre o sistema proposto, assinale o que for correto.  

 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO


⎯⎯→ +  

(01) A cal hidratada é 2Ca(OH) .     

(02) O CaO  é um anidrido.    

(04) Os nomes dos compostos 3CaCO  e CaO  são, respectivamente, carbonato de cálcio e peróxido 

de cálcio.    

(08) A reação apresentada é uma reação de deslocamento ou simples troca.    

(16) O dióxido de carbono é um óxido ácido.    

Soma: (      ) 
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3. Os derivados de petróleo e o carvão mineral utilizados como combustíveis podem conter enxofre, cuja 

queima produz dióxido de enxofre. As reações do dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a 

chuva ácida. Sobre o sistema proposto, assinale o que for correto.  

Dados: H (Z 1),=  S (Z 16)=  e O (Z 8).=    

(01) A chuva ácida causa corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em 

monumentos e construções.     

(02) Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma em trióxido de enxofre 

3(SO ).      

(04) O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são óxidos básicos.     

(08) O único ácido formado na atmosfera é o ácido sulfúrico 2 3(H SO ).      

(16) O ácido sulfúrico é classificado como ácido de Lewis, porque doa prótons na reação com uma 

base.    

  Soma: (     ) 

 

4. A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão desse metal. Outros óxidos 

metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a 

superfície do metal. Um deles é o óxido formado pelo elemento químico do grupo 13, pertencente ao 

terceiro período da Classificação Periódica dos Elementos. 

Escreva a fórmula química desse óxido protetor e classifique-o quanto ao tipo de óxido.  

   

5. Óxidos metálicos podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. O caráter do óxido depende da sua 

posição na tabela periódica e do estado de oxidação do íon metálico. Sobre esse assunto, responda: 

a) O que é caráter anfótero? 

b) O óxido de cálcio, CaO, é um óxido ácido, básico ou anfótero? Escreva reação(ões) que 

demonstre(m) o caráter do CaO.  
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6. Amostras de óxidos de alguns elementos químicos foram testadas quanto à solubilidade em água. Nos 

testes em que foram obtidas soluções, o pH foi determinado. As amostras de óxidos também foram 

testadas quanto à reatividade frente a uma solução aquosa de HC .  Os resultados estão anotados na 

tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual amostra corresponde a um óxido certamente classificado como alcalino? Justifique sua 

resposta. 

b) Quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Justifique sua resposta.  

  

 

Texto para a próxima questão:  

Emissões veiculares são responsáveis por 80% da poluição na RMC, aponta estudo 

Dados podem ser ferramenta para planejamento, manutenção e controle da qualidade do ar  

 

Estudo da qualidade do ar da Região Metropolitana de Campinas (RMC) concluiu que cerca de 80% 

da poluição atmosférica é resultante principalmente das emissões veiculares. A pesquisa considerou os 

poluentes monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX), hidrocarbonetos (HC) e material particulado 

(MP). O trabalho foi aprofundado no monitorarnento de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). Os COVs são 

constituídos principalmente de hidrocarbonetos, aldeídos e cetonas, entre outros compostos, que se 

encontram no estado gasoso à pressão e temperatura ambientes e participam pela ação da luz e de reações 

fotoquímicas, dando origem a compostos que podem ser mais nocivos que os originais. O monitoramento foi 

realizado inicialmente em dez locais e depois se concentrou em cinco deles, em vista da seleção entre os que 

revelaram características semelhantes.  

NETTO, C. G. Jornal da Unicamp, Campinas, ano  XXV,  n. 498, 13- 26 jun. 2011. 

 

7. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas óxidos de nitrogênio?   

a) HNO2, NO e NH3     

b) HNO3, NO e N2O4     

c) N2O5, NO2 e NH3     

d) NO, N2O e N2O3     

e) N2, N2O e NO2    

   

 

 

Amostra de óxido 
Solubilidade em 

água a 25 C  
pH a 25 C  

Reação com 

(aq)HC  

A  +  14  +  

B  −  −  +  

C  +  2  −  

D  +  4  −  
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8. Considere as seguintes afirmações a respeitos dos óxidos: 

I. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. 

II. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes. 

III. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água. 

IV. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com base. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II e III, apenas.    

b) II e III, apenas.    

c) I, II e IV, apenas.    

d) II, III e IV, apenas.    

e) I e III, apenas.    
   

 

9. As grandes emissões de dióxido de carbono são a causa principal do efeito estufa. Preocupados com 

esse grave problema, cientistas da Islândia estão trabalhando a conversão do referido gás em um 

material sólido. Para conseguir tal objetivo, o procedimento mais apropriado e utilizado em condições 

especiais de laboratório é  

a) comprimir o dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco.    

b) baixar a temperatura do dióxido de carbono até convertê-lo em gelo seco.    

c) fazer o dióxido de carbono reagir com um óxido básico.     

d) fazer o dióxido de carbono reagir com um óxido ácido.     
  

 

Texto para a próxima questão:  

Durante uma atividade experimental no laboratório, o professor de química teve que interromper sua aula, 

pois presenciou uma situação de Bullying. Um grupo de alunos utilizou de seus conhecimentos sobre as 

substâncias 1 ( )3AgNO ,  2 ( )2 4H SO ,  3 ( )2 2H O  e 4 (Na) para assustar algumas garotas. A substância 1 foi 

derramada sobre as bancadas para manchar as mãos, a 2 nas cadeiras para queimar jaleco, a 3 foi jogada 

nos cabelos para descolorir e a 4 foi lançada na água para assustar com uma pequena explosão.  

 

 

10. As nomenclaturas das substâncias 1, 2 e 3 são respectivamente:  

a) nitrato de prata, peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico.    

b) nitrato de prata, ácido sulfúrico e óxido de hidrogênio.    

c) nitrato de prata, ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio.    

d) ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e nitrato de prata.    

e) ácido sulfúrico, nitrato de prata e peróxido de hidrogênio.    
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Gabarito 

 

1. 01 + 02 = 03. 

(01) Correta. Ambos apresentam dois átomos de oxigênio para cada átomo de enxofre ou carbono. 

(02) Correta.  

2 2 3

3 2 2 4

1
SO O SO

2

SO H O H SO

+ →

+ →

 

(04) Incorreta. O dióxido de carbono é um óxido ácido, pois ao reagir com água forma o ácido 

carbônico: 2 2 2 3CO H O H CO+ →  

(08) Incorreta. A chuva ácida promove a corrosão de metais e estátuas de mármore, pela ação de 

diferentes ácidos, dentre eles o sulfúrico, que é um ácido forte. 

(16) Incorreta. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é: 2 4H SO .    

 

2. 01 +16 = 17. 

(01) Correta. A cal hidratada é 2Ca(OH) .  

+ →2 2CaO H O Ca(OH)  

(02) Incorreta. O CaO  é um óxido básico. 

+ →2 2CaO H O Ca(OH)  

(04) Incorreta. Os nomes dos compostos 3CaCO  e CaO  são, respectivamente, carbonato de cálcio e 

óxido de cálcio. 

(08) Incorreta. A reação apresentada é uma reação de decomposição ou análise.  

(16) Correta. O dióxido de carbono é um óxido ácido, pois misturado à água forma ácido carbônico.   

 

3. 01 + 02 = 03. 

(01) Correta. A chuva ácida causa corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em 

monumentos e construções. 

Por exemplo: 3 2 4 4 2 2CaCO H SO CaSO H O CO .+ → + +     

(02) Correta. Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma em trióxido de 

enxofre 3 2 2 3
1

(SO ) : SO O SO .
2

+ →  

(04) Incorreta. O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são óxidos ácidos, pois em contato com 

água formam estes tipos de compostos. 

(08) Incorreta. As reações do dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a chuva ácida de ácido 

sulfúrico ou ácido sulfuroso. 

(16) Incorreta. O ácido sulfúrico é classificado como ácido de Bronsted-Lowry, porque doa prótons na 

reação com uma base.   
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4. O elemento químico do grupo 13, pertencente ao terceiro período da Classificação Periódica dos 

Elementos, é o alumínio: 3 2
2 3 2 3[A ] [O ] A O (Óxido anfótero).+ −     

 

5.  

a) Caráter anfótero significa capacidade de reagir com ácidos ou bases. 

b) O óxido de cálcio é um óxido básico. Observe: 

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq) ou 

CaO(s) + 2H3O+(aq) → Ca2+(aq) + 3H2O(l)    

 

6.  

a) Amostra corresponde a um óxido classificado como alcalino: A. Pois, é um óxido solúvel em água e 

em pH igual a 14  (alcalino) reage com HC (aq) . 

b) Amostras que correspondem a óxidos de elementos não metálicos: C e D. Pois as soluções destes 

óxidos são ácidas (pH 7)  e não reagem com HC (aq) .   

 

7. D 

Óxidos de nitrogênio x y(N O ) : NO, 2N O  e 2 3N O .    

 

8. A 

Os óxidos anfóteros têm comportamento duplo, daí o prefixo ‘anf’ (que significa duplo). Podem ser 

formados por metais ou por semimetais. 

A maioria dos óxidos anfóteros são moleculares, sólidos e insolúveis em água. 

Exemplos: 2 2 3 2 3 2 5 2 3 2 5 2ZnO, SnO, SnO , A O , As O , A O , Sb O , Sb O , PbO, PbO .  

Eles são capazes de reagir com um ácido forte se comportando como uma base. 

O óxido de zinco (ZnO)  pode reagir com o ácido clorídrico (HC )  formando água e cloreto de zinco. 

2 2ZnO 2HC H O ZnC+ → +  

Ele também pode reagir com hidróxido de sódio (NaOH)  formando água e zincato de sódio. 

2 2 2ZnO 2NaOH H O Na ZnO+ → +    

 

9. C 

O procedimento mais apropriado e utilizado em condições especiais de laboratório é fazer o dióxido de 

carbono, que é um óxido ácido, reagir com um óxido básico. 

Exemplo: 2 3CO (g) CaO(s) CaCO (s).+ ⎯⎯→    

 

10. C 

 Substância Nomenclatura 

1 3AgNO  Nitrato de prata 

2 2 4H SO  Ácido sulfúrico 

3 2 2H O  Peróxido de hidrogênio 
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Funções inorgânicas: óxidos: treinamento de nomenclatura 

 

Exercícios 

 

1. Escreva a fórmula dos seguintes óxidos:  

a) monóxido de nitrogênio;  

b) monóxido de carbono;  

c) dióxido de carbono;  

d) heptóxido de dicloro;  

e) pentóxido de difósforo;  

f) trióxido de dimanganês. 

 

2. Escreva o nome dos seguintes compostos:  

a) SO2  

b) SO3  

c) P2O3  

d) N2O4 

e) Sb2O5 

 
 

3. Escreva a fórmula dos seguintes óxidos:  

a) óxido de sódio;  

b) óxido de cálcio;  

c) óxido de potássio;  

d) óxido de bário; 

e) óxido de prata; 

f) óxido ferroso. 
 
 

4. Escreva o nome dos seguintes compostos:  

a) Li2O     

b) SrO     

c) Fe2O3     

d) Al2O3    

e) SnO 

f) SnO2 

g) PbO 

h) PbO2 
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5. Escolha a opção que relaciona corretamente a fórmula e o nome de um composto inorgânico.  

a) NaH = hidróxido de sódio  

b) Fe2S3 = sulfeto de ferro (II)  

c) Al2O3 = óxido de alumínio  

d) H2SO3 = ácido sulfúrico  

e) CO2 = monóxido de carbono 
 
 

6. Considere o texto abaixo, sobre o vidro. O vidro comum, também conhecido como vidro de cal-soda, é 

produzido pela reação de areia (dióxido de silício), óxido de sódio, cal (óxido de cálcio) e óxido de 

alumínio. No entanto, na composição do vidro cristal, entram apenas a sílica e o dióxido de chumbo, 

cuja combinação confere mais brilho e maior massa ao produto. Indique a alternativa que apresenta as 

fórmulas corretas para as substâncias químicas destacadas, na ordem em que aparecem no texto.  

 

a) NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)2 e Pb(OH)2  

b) SiO2, Na2O, CaO, Al2O3 e PbO2  

c) SiO, NaO, CaO, AlO e PbO  

d) SO2, Na2O, Ca2O, Al2O3 e CuO  

e) SiO2, NaOH, Ca2O, AlO3 e PbO2 
 
 

7. Escreva a fórmula do anidrido:  

a) sulfúrico;     

b) sulfuroso;     

c) carbônico;    

d) nítrico; 

e) nitroso; 

f) permangânico. 
 
 

8. Com cerca de 40 km de profundidade, a crosta terrestre contém principalmente óxido de silício e óxido 

de alumínio. Sabendo que o número de oxidação do silício é +4 e o do alumínio é +3, as fórmulas desses 

óxidos são:  

a) SiO2 e Al2O3  

b) SiO2 e Al2O  

c) SiO3 e AlO  

d) SiO4 e AlO3  

e) Si2O e Al2O3 
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9. O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de 

ferro é a hematita, substância constituída, principalmente, por óxido férrico (ou óxido de ferro III), cuja 

fórmula é:  

a) FeO  

b) Fe3O  

c) FeO3  

d) Fe2O3  

e) Fe3O2 
 
 

10. A alternativa que apresenta os anidridos correspondentes aos ácidos H2SO3 , H2CO3 , H2SiO3 , HClO4 é:  

a) SO2 , CO2 , SiO2 , ClO4  

b) SO3 , CO2 , SiO2 , ClO4  

c) SO3 , CO2 , SiO2 , Cl2O5  

d) SO2 , CO, SiO2 , Cl2O3  

e) SO2 , CO2 , SiO2 , Cl2O7 
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Gabarito 

 

1.  

a) NO  

b) CO  

c) CO2  

d) Cl2O7  

e) P2O5 

f) Mn2O3 

 

2.  

a) dióxido de enxofre  

b) trióxido de enxofre  

c) trióxido de difósforo  

d) tetróxido de dinitrogênio  

e) pentóxido de diantimônio 

 

3.  

a) Na2O  

b) CaO  

c) K2O  

d) BaO  

e) Ag2O 

f) FeO 
 

4.  

a) óxido de lítio  

b) óxido de estrôncio  

c) óxido de ferro (III) ou óxido férrico  

d) óxido de alumínio  

e) óxido de estanho (II) ou óxido estanoso  

f) óxido de estanho (IV) ou óxido estânico  

g) óxido de chumbo (II) ou óxido plumboso  

h) óxido de chumbo (IV) ou óxido plúmbico 
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5. C 

NaH = Hidreto de sódio  

Fe2S3 = sulfeto de ferro (III)  

Al2O3 = óxido de alumínio  

H2SO3 = ácido sulfuroso  

CO2 = dióxido de carbono 

 

6. B 

SiO2 - dióxido de silício  

Na2O - óxido de sódio 

CaO - óxido de cálcio 

Al2O3 - óxido de alumínio 

PbO2 - dióxido de chumbo 

 

7.  

a) SO3  

b) SO2  

c) CO2  

d) N2O5  

e) N2O3 

f) Mn2O7 

 

8. A 

Óxido de silício - SiO2 

Óxido de alumínio - Al2O3 

 

9. D 

Óxido de ferro III - Fe2O3 

 

10. E 

H2SO3  → SO2 + H2O 

H2CO3  → CO2 + H2O  

H2SiO3  → SiO2 + H2O 

2 HClO4 → Cl2O7 + H2O 
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Número de oxidação em fórmula estrutural 

 

Resumo 

 

No caso dos compostos iônicos, chama-se número de oxidação (Nox) a própria carga elétrica do íon, ou seja, 

o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. No caso dos compostos covalentes não há um átomo 

que perca e outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão compartilhando elétrons. Entretanto, podemos 

estender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes, dizendo que seria a carga 

elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o 

átomo mais eletronegativo. 

 

Exemplo de NOX no composto iônico: 

 

 

Exemplo de NOX no composto covalente: 
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Elementos com número de oxidação fixo 

 

 

 

Obs.: O oxigênio tem nox = -1 em peróxidos e nox = -1/2 em superóxidos 

 

Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está ligado, a 

seguir temos uma lista dos mais comuns: 
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Outros elementos importantes (Não são todos, existem muito mais): 

Au (Ouro) = +1 e +3 

Fe(Ferro), Co(Cobalto) e Ni(Níquel) = +2 e +3 

Pt(Platina) = +2 e +4 

Cr(Cromo) = +2, +3 e +6 

Mn(Manganês) = +2, +3, +4, +6 e +7 

 

Para calcular o número de oxidação de um elemento que aparece numa substância, lembre-se que a soma 

dos números de oxidação de todos os átomos, numa molécula, é zero. Vamos calcular os NOX dos elementos 

do H3PO4 , sabendo que o nox do: O = -2 e do H = +1 

 

 

 

Para calcular o NOX de um íon igualamos a caraga do próprio íon. Veja no exemplo do P2O7
-4. 

 

 

 

 

 

Número de oxidação compostos orgânicos  

 

Etanol               Ácido acético 

 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 

 

 

Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum deles 

ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 
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Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 
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Exercícios 

 

1. Nanobiotecnologia 
Nanotecnologia é o nome dado à manipulação da matéria em escala nanométrica, isto é, em dimensões 

da ordem de bilionésimo de metro. Nanomateriais oriundos dessa tecnologia têm encontrado grande 

aplicação, inclusive na área de saúde. 

Da associação entre nanotecnologia e biotecnologia surgiu a nanobiotecnologia. Nesse contexto, 

merece destaque a chamada nanobiotecnologia verde, a partir da qual é possível realizar a síntese de 

nanopartículas metálicas por meio do uso de biomoléculas provenientes especialmente de fungos ou 

extratos de plantas. 

Pesquisadores brasileiros têm obtido sucesso na produção de nanopartículas de prata a partir de 

extratos aquosos de cascas, folhas e sementes de plantas do cerrado. As biomoléculas funcionais 

existentes nesses extratos participam da redução de cátions prata, processo importante na obtenção 

das nanopartículas. 

 

 

 

O uso de nanopartículas de prata é promissor no combate a bactérias multirresitentes a antibióticos. A 

obtenção dessas nanopartículas por meio da nanobiotecnologia verde dispensa o uso de hidróxido de 

sódio e outras substâncias potencialmente impactantes para o ambiente. 
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Com base em seus conhecimentos de Biologia e Química, faça o que se pede: 

A redução de íons prata nos extratos de planta envolve vários redutores e ainda não é completamente 

compreendida. Porém, em química orgânica é comum utilizar a redução de íons prata em solução 

amoniacal como teste para diferenciar aldeídos e cetonas, pois as cetonas não reagem nessas 

condições. A semirreação de oxidação do aldeído em meio alcalino pode ser representada 

genericamente pela equação a seguir. 

 

 

 

Represente a fórmula estrutural do acetaldeído (etanal) e do ácido acético (ácido etanoico). Determine 

o número de oxidação (Nox) de cada um dos átomos de carbono nessas duas moléculas. 

 

Dado: etanal 

 

 

2. O formol, uma solução de metanal, frequentemente utilizado em cosméticos, vem sendo substituído 

pelo ácido glioxílico. No entanto, a decomposição térmica desse ácido também acarreta a formação 

de metanal, de acordo com a seguinte equação: 

 

 

 

Aponte, ainda, o número de oxidação do carbono na molécula de metanal.  
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3. O vinagre utilizado como tempero nas saladas contém ácido acético, um ácido monoprótico muito 

fraco e de fórmula HC2H3O2. A completa neutralização de uma amostra de 15,0 mL de vinagre 

(densidade igual a 1,02 g/mL) necessitou de 40,0 mL de solução aquosa de NaOH 0,220 mol/L. A partir 

dessas informações, pede-se: 

 

Qual o número de oxidação médio do carbono no ácido acético; 

 

Dado: ácido acético 

 

4. O luminol é uma substância utilizada na investigação de vestígios de sangue. O íon ferro III presente no 

sangue catalisa a reação de conversão do luminol em 3-aminoftalato, provocando a emissão de 

radiação luminosa por um determinado período de tempo. Observe a equação: 

 

 
 

Em um processo de busca de vestígios de sangue, no qual foram empregados 3,54 mg de luminol, 

observou-se a emissão de luz por 1 minuto. 

 

Indique o número de oxidação do átomo de carbono primário do 3-aminoftalato.  

 

 

5. Qual é o número de oxidação(nox) do Carbono em:  

a) CH3Br  

b) C2H6O  

c) C2H4O 
 

6. A Considere os compostos de fórmulas: NaNO2 ; H2PO3; Ba2As2O7 
Os Nox dos elementos que pertencem à família 15, presentes nesses compostos, são, respectivamente: 

a) + 1, + 1 e + 2. 

b) + 2, – 4 e – 5. 

c) + 3, – 2 e – 5. 

d) + 3, + 1 e + 3. 

e) + 3, + 4 e + 5. 
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7. (Um dos testes de identificação de aldeídos na Química Orgânica é realizado utilizando-se o reativo de 

Tollens. A reação para o etanal pode ser expressa pela equação 

 
CH3COH + 2 Ag+ + 2 NH3 + H2O → CH3COOH + 2 Ag + 2 NH4 

+ 

 
Pela análise da equação, pode-se afirmar que não está correta a afirmativa  

a) Ocorre uma diminuição no NOX do carbono. 

b) Ocorre a oxidação do aldeído a ácido carboxílico. 

c) O aldeído é o agente redutor. 

d) O íon Ag1+ é o agente oxidante. 

e) Ocorre o depósito de prata metálica. 
 

 

8. A remoção de nitrogênio é um processo importante no tratamento de efluentes líquidos industriais. Em 

processos convencionais de tratamento, uma das etapas de remoção de nitrogênio é a desnitrificação, 

cuja equação global está representada a seguir: 

 

3 3 2 2 26 NO 5 CH OH 3 N 5 CO 7 H O 6 OH− −+ → + + +  

 

Determine o número de oxidação do nitrogênio nas espécies envolvidas na desnitrificação. 

   

 

9. O manganês (Mn)  tem papel importante em todos os organismos animais e vegetais. No organismo 

humano, o manganês é um componente da enzima superóxido dismutase (SOD), responsável pela 

correta metabolização dos radicais livres nas mitocôndrias. A deficiência da SOD causa um aumento 

dos radicais livres. 

 

A química do manganês é notável por ser um elemento que apresenta 11 números de oxidação, alguns 

bastante incomuns. As figuras mostram as cores do manganês em função de seu número de oxidação. 

 

 

a) Com base nas informações do texto, indique uma função do manganês nos processos fisiológicos 

do organismo humano. 

b) Determine o número de oxidação do manganês nos exemplos de 1 a 5  mostrados na figura. 

 

 



 
 

 

 

9 

Química 
 

10. A análise da água de uma lagoa revelou a existência de duas camadas com composições químicas 

diferentes, como mostra o desenho a seguir. 

 

 

 

Indique o número de oxidação do nitrogênio em cada uma das camadas da lagoa e apresente a razão 

pela qual alguns elementos exibem diferença de NOx entre as camadas.  
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Gabarito 

 

1.  

a) Números de oxidação dos átomos de carbono no acetaldeído e ácido acético: 

 

 

2.  

   

 

3. A fórmula estrutural do ácido acético é: 

 

Assim, o nox médio será calculado por: 1 2
MÉDIO

nox nox 3 3
nox 0.

2 2

+ + −
= = =    

 

4. O número de oxidação do carbono primário é +3. Observe: 

   
 

5.  

a) O Nox do carbono nesse caso será: -2   

b) Carbono ligado a três H e a um C Nox = -3  

e o outro ligado a dois H, um O e um C Nox = -1  
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c) Carbono ligado a três H e a um C Nox = -3  

  O outro carbono com dupla ligação a um O tem Nox = +1   

 

6. E 

H2PO3: 2 (+1) + x + 3 (-2) = 0 

X = +4 

 Ba2As2O7: 2 (+2) + 2x + 7 (-2) = 0 

   X= +5 

 NaNO2: +1 + x + 2 (-2) = 0 

   X = +3 

 

7. A 

CH3COH   →   CH3COOH 

2x + 4 (+1) + (-2) = 0   2x + 4 (+1) + 2 (-2) = 0 

X = -1 (NOX MÉDIO)   x = 0 (NOX MÉDIO) 

 

Há aumento de NOX 

 

8. Determinação do número de oxidação do nitrogênio: 

3 3 2 2 2

3
5 2 2 2 1

2

6 NO 5 CH OH 3 N 5 CO 7 H O 6 OH

NO N O O O Nox(N) 5.

N N N Nox(N) 0.

− −

−−

+ − − − =−

+ → + + +

  = +

   =

 

 

9.  

a) Uma função do manganês nos processos fisiológicos do organismo humano é ser antioxidante. 

 

b) Exemplo 1: 2.+  

+ −

4 2
2 2 zero

MnSO .7H O  

 

Exemplo 2: 3.+  

−

+ − −

+ − − = −

4 2

4 4
3 2 2

[Mn(SO ) ]

Mn SO SO ( 3 2 2 1)  

 

Exemplo 3: 4.+  

− −+

2

2 24

MnO

Mn O O  
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Exemplo 4: +6 

+ + + − − − −

2 4

1 1 6 2 2 2 2

K MnO

K K Mn O O O O  

 

Exemplo 5: 7.+  

+ + − − − −

4

1 7 2 2 2 2

KMnO

K Mn O O O O    

 

10. Camada superior: 5N+  

Camada profunda: 3N−  
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Análise de redações exemplares 

 

Resumo 

 

Agora que conhecemos um pouquinho das características da dissertação argumentativa, cabe analisar 

algumas redações, a fim de percebermos esses pontos em cada um dos textos que leremos juntos. Vamos? 

Na sua leitura e interpretação, busque seguir estas etapas, que facilitarão bastante o trabalho de análise das 

redações: 

• Leia o texto por completo, analisando-o de maneira mais distanciada, sem qualquer atenção específica a 

algum ponto; 

• Volte ao parágrafo de introdução, tentando identificar o tema e a tese já nas primeiras linhas do texto; 

• Releia os parágrafos de desenvolvimento, buscando cada um dos argumentos utilizados na comprovação 

da tese; 

• Passe pela conclusão, percebendo as propostas apresentadas na resolução do problema. 

 

Cada um desses passos é essencial na construção de um texto. Se você conseguir percebê-los em redações 

já prontas, o caminho para a produção de parágrafos nota mil estará cada vez mais curto. Vamos ler os 

textos? 
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Redação 1 

Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil 

 

A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja Católica desde 1962, busca trazer à 

tona, anualmente, temas que precisam ser debatidos e refletidos no coletivo. Em 2015, “Fraternidade: Igreja e 

Sociedade" tem como discussão a importância da escola nas mudanças de que o mundo precisa. Tal 

destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas transformações, 

relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

Em primeiro lugar, é preciso entender o real valor das instituições de ensino e como elas podem ajudar 

a resolver problemas do nosso tempo. Em um contexto de desigualdade, discriminação e crescimento da 

violência, começar mudanças pela escola não é só importante, mas essencial. Paulo Freire, importante 

educador e filósofo, já confirmou essa relevância quando afirmou que sem a educação a sociedade não muda. 

Entretanto, é fácil perceber que essa importância não é tão reconhecida e essa função da instituição é deixada 

de lado no nosso país. 

Apesar de apontado como crucial por Freire, tal papel do ensino não é prioridade hoje. A era dos 

concursos, dos vestibulares, da valorização do diploma superior chegou às escolas, e tudo o que é dado em 

sala tem apenas um objetivo: a aprovação. Campanhas de arrecadação de alimentos, visitas a instituições e 

discussões focadas em direitos humanos não estão mais na agenda das aulas. Se não há incentivo a essas 

atividades, não há, também, por que entender o valor do meio nas transformações sociais. As mudanças, 

então, não devem começar só pelas causas, mas também pela própria necessidade de se entender essa 

importância. 

Fica claro, portanto, que, apesar de crucial, o papel transformador da educação não tem sido 

aproveitado no Brasil, sendo necessário não só entender essa relevância, mas também encontrar nas 

instituições ferramentas para essas ações. Nesse sentido, o Governo e a mídia podem trabalhar difundindo 

valores. Campanhas cobrando essa ação por parte da escola precisam ser divulgadas, evidenciadas nos 

meios de comunicação. Além disso, ONGs e a própria família, em conjunto, devem exigir o retorno de 

trabalhos sociais, de forma que, pouco a pouco, a frase de Paulo Freire realmente faça sentido e a Campanha 

da Fraternidade saia do cartaz, da própria Igreja e alcance todo o mundo. 
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Redação 2 

Tema: Alimentação irregular e obesidade no Brasil 

 

Solidificação urgente 

“Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação”. A frase é de Bela Gil, chef e 

nutricionista, fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. De fato, a 

sociedade atual, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e, 

principalmente, ao peso excessivo. Nesse sentido, em um contexto em que o tempo engole o homem, a 

preferência por uma alimentação irregular parece até aceitável, mas não inteligente, uma vez que a obesidade, 

neste cenário, surge como um dos menores efeitos. 

Em primeiro lugar, é importante analisar o sucesso de uma refeição nada benéfica. Vítima da 

aceleração do mundo moderno, a alimentação tem se resumido a produtos industrializados e aos famosos 

fast-foods, não tão saudáveis e pouquíssimo nutritivos. Adaptando a ideia de modernidade líquida de Zygmunt 

Bauman, parece que, hoje, o prazer imediato e o pouco cuidado com o futuro têm sido prioridade na vida do 

indivíduo brasileiro, que, em todo o tempo, prefere o mais rápido – e, de certa forma, mais saboroso – e deixa 

de lado o que pode, de fato, alimentá-lo. Diante desse fator, surgem diversas consequências que evidenciam 

ainda mais as características do mundo atual. 

Dentre esses efeitos, o que parece se destacar mais é a obesidade. Sabe-se, porém, que esse excesso 

é apenas o início de uma variedade de problemas que, em conjunto, podem prejudicar ainda mais o indivíduo. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas acima do peso no Brasil já é maior do que a 

metade da população, atingindo 52% em 2015. O mais preocupante, entretanto, são os frutos desse problema: 

além de desequilíbrios psicológicos, como a bulimia, o sobrepeso abre caminho para a hipertensão, a diabetes 

e muitas outras consequências físicas que podem trazer resultados trágicos. Percebe-se, então, certa 

urgência na adoção de medidas que trabalhem esses problemas e seus efeitos. 

Torna-se evidente, portanto, a existência de uma refeição muito pouco regular e uma necessidade de 

se tratar tal dificuldade, de modo que as suas sequelas sejam cada vez menores. Em um contexto de 

reeducação alimentar, a escola tem um papel fundamental, com palestras de nutricionistas e até aulas de 

gastronomia, a fim de começar a tratar o problema desde a base, com conscientização. A família e a mídia 

também podem trabalhar a valorização da comida saudável por meio de conversas, debates e campanhas. 

Só assim, tratando causas e minimizando efeitos, será possível enxergar a alimentação, de fato, como um 

ingrediente nas transformações de que a liquidez atual precisa. 
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Redação 3 

Tema: A intolerância religiosa em discussão no Brasil 

 

O voo do condor 

Desde a primeira fase do Romantismo, os poetas já buscavam a construção de uma identidade 

nacional, retratando em suas obras a extensão do território brasileiro, suas belezas e suas diversidades tendo 

como personagens principais o índio, o branco europeu e o negro, que trouxeram para o país suas culturas, 

crenças e religiões, evidenciando a mestiçagem do povo. Dessa forma, é incoerente pensar como um país tão 

miscigenado tem preconceitos históricos tão enraizados com a questão religiosa. 

É cada vez mais comum encontrarmos nos jornais notícias e reportagens relatando atitudes hostis 

decorrentes da intolerância religiosa. As divergências levam um ser humano inconformado com a crença de 

outro a tentar impor as suas ideologias, embasado pelo pensamento de superioridade de determinada religião. 

Dessa maneira, tornaram-se frequentes os casos de violências verbais e agressões físicas, em todo o território 

nacional. Prova disso foi o que ocorreu a uma menina de apenas onze anos: devido ao fanatismo religioso de 

determinado grupo, ela foi apedrejada após sair de um terreiro de Candomblé, no Rio de Janeiro. 

Diante do caos instaurado pela intolerância religiosa, foi preciso formular meios para combater e 

criminalizar essas ações de desrespeito. Fez-se necessária a criação de uma lei que busca proteger cultos 

religiosos de matriz africana, os quais são mais discriminados no Brasil. Além disso, estipulou-se o dia 21 de 

janeiro como o “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, como forma de conscientização da 

população, pois todas as pessoas e suas respectivas religiões merecem proteção e respeito. Segundo o poeta 

francês Victor Hugo, “a tolerância é a melhor das religiões”, e, por isso, em um país tão cheio de diversidades, 

não cabe julgar, discriminar ou hostilizar a fé alheia. 

Fica evidente, portanto, que nenhuma religião é superior a outra e é papel do Estado garantir a 

liberdade de escolha como forma indispensável no regime democrático, fazendo valer a laicidade da nação, 

preservando os direitos fundamentais dos cidadãos. Por sua vez, as escolas devem ampliar a discussão sobre 

a aceitação das diferenças, promovendo debates e palestras que tratem da pluralidade cultural e religiosa 

existente em nosso país. Dessa maneira, inspirados pelos ideais de liberdade e igualdade propagados pela 

geração condoreira do movimento romântico, honraremos o nosso título de povo miscigenado. 
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Exercícios 

 

Leia a redação a seguir, parágrafo por parágrafo, e faça o que se pede: 

 

Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns dos possíveis 

arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, titia” parecem ter ficado 

na letra dos Titãs. Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de fato, essa nova configuração seja 

reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. 

 

1. Identifique, na introdução do texto, a temática discutida e a tese defendida pelo autor. Em seguida, 

aponte as estratégias de contextualização e de apresentação do posicionamento formuladas. 

 

Apesar das visíveis mudanças, o conservadorismo ainda é latente na sociedade civil. Por trás 

do famoso discurso “respeito, mas não acho normal”, perpetua-se o preconceito. Recentemente, a 

Câmara dos Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto da Família”, que 

legitima apenas a união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara mostrou que 53% 

das pessoas concordam com essa definição. Embora muito já se tenha conquistado, para uma parcela 

representativa da população, o modelo tradicional é o que representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. 

Crianças que têm famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. 

Frequentemente, são noticiados casos de agressões a filhos de casais gays. Uma das histórias mais 

recentes teve um final trágico: a morte de um menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. 

Os adolescentes que o agrediram são o reflexo de uma sociedade que ainda não aceita o diferente e 

acha que preconceito é questão de opinião. 

Além disso, cabe considerar, também, as demais estruturas familiares. Antigamente, a mulher 

divorciada estava fadada à solidão, pois não era aceita socialmente. Hoje, há inúmeros casos de 

mulheres que são chefes de família, solteiras e mães independentes. Apesar de sofrerem menos com 

o preconceito, elas ainda encaram desafios diários. No âmbito jurídico, muitas conquistas já foram 

alcançadas, mas, culturalmente, ainda há um longo caminho a percorrer para que o patriarcalismo 

institucionalizado dê espaço à pluralidade da nova representação familiar. 
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2. Com base no desenvolvimento redigido, identifique cada um dos argumentos defendidos e algumas 

das estratégias utilizadas pelo autor. 

 

Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a 

representatividade da instituição familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se estender 

aos mais variados ambientes sociais. A escola, enquanto instituição socializadora, é responsável por 

naturalizar essa nova face, promovendo o respeito e a integração. O governo, por sua vez, precisa criar 

meios eficazes de punição aos casos de intolerância. Enquanto essas novas configurações 

continuarem a ser ocultadas, nunca serão representadas. Porque família não é tudo igual, o que muda 

é muito mais que o endereço. 

 

 

3. Releia a conclusão do texto e aponte cada uma das propostas apresentadas. Sugira, também, novas 

intervenções, com base nos argumentos construídos pelo autor. 

 

 

Leia a introdução a seguir e para as próximas questões: 

 

Não é difícil identificar as características do século XXI no dia-a-dia da sociedade, hoje em dia. 

Se entrarmos em uma escola, por exemplo, já vemos competição - vestibular é quase uma guerra 

mundial -, individualismo, descriminação seguida de violência e muitas outras. Porém, se tentarmos 

unir todas - ou grande parte delas - em uma única palavra, descobrimos o nome mais famoso em 

projetos inacabáveis do governo e greves de dias ou semanas: a desigualdade.  

 

 

4. O parágrafo de introdução acima tem, claramente, muitos erros. Aponte cada um deles e identifique, se 

houver, a tese do trecho transcrito. 

 

 

5. Depois de identificar o tema sobre o qual a introdução disserta (dica: foi tema do ENEM!), formule uma 

tese bem direcionada e aponte dois a três argumentos que poderiam ser utilizados no texto. 

 

 

6. Levando em consideração as especificidades do texto dissertativo-argumentativo, sugira uma 

reescritura do parágrafo anterior, apontando, em tópicos, que pontos poderiam ser melhorados e como 

isso seria feito. 
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Analise o parágrafo de desenvolvimento abaixo, sobre o tema "Desastres ambientais: qual o preço do 

desenvolvimento?" 

 

Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco rompeu-se, o que causou uma tragédia 

enorme, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O impacto gerado somou-se à quantidade de casas 

destruídas e às muitas pessoas feridas e mortas - dezenove, no total -, ficando registrado na história 

como um dos maiores desastres ambientais do Brasil.  

 

 

7. Levando em consideração a ideia que você tem de texto dissertativo-argumentativo e suas 

características, aponte as qualidades e defeitos do parágrafo acima. 

 

 

8. Sugira uma reescritura do parágrafo, de acordo com as características mais importantes de um 

parágrafo argumentativo. 

 

 

Leia o parágrafo de conclusão a seguir, considerado exemplar, para responder as próximas questões: 

 

Portanto, a cultura de assédio se solidificou na sociedade brasileira. A fim de alterar o olhar 

machista, debates e aulas de conscientização às crianças nas escolas fomentarão o respeito aos 

direitos da mulher. Ademais, os meios de comunicação, com impacto apelativo, devem transmitir 

noticiários sobre a equidade de gêneros e problematizar a banalização do abuso, induzindo a reflexão 

e mudança na conduta dos indivíduos. O Governo, ainda, sendo mais punitivo nas leis contra essa 

situação garantirá o reconhecimento da liberdade feminina, como anseia Chimamanda. 

 

 

9. Antes mesmo de estudar as características do parágrafo de conclusão, identifique, no parágrafo, e 

aponte com suas palavras cada uma das partes apresentadas nas linhas transcritas. 

 

 

10. Aponte, de acordo com o parágrafo, o tema proposto pela banca dessa prova. 
 

 

11. Explique, por fim, a tese defendida pelo autor do texto. 
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Questão contexto 

 

O ano de 2017 foi marcado por inúmeras denúncias de desigualdades de gênero e assédios sexuais 

que chegaram à mídia graças a campanhas em redes sociais e até mesmo protestos em grandes 

eventos como premiações de cinema e música.  

Na questão contexto de hoje, convidamos você para ler algumas reportagens que explicam direitinho 

algumas dessas manifestações. 

Reportagem 1: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-hashtag-me-too-e-o-assedio-global-

contra-as-mulheres 

Reportagem 2: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/milhares-dizem-eu-tambem-a-pesquisa-da-atriz-

alyssa-milano-sobre-assedio-sexual.ghtml 

Reportagem 3: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/harvey-weinstein-e-alvo-de-

investigacoes-em-nova-york-e-londres-por-acusacoes-de-assedio.ghtml 

Reportagem 4: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/policia-britanica-investiga-kevin-

spacey-por-3a-queixa-de-assedio-sexual.ghtml 

Reportagem 5: https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/entenda-caso-jose-mayer-acusado-de-

assedio-por-su-tonani-figurinista-da-tv-globo-21158756 

 

  

 

 

  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-hashtag-me-too-e-o-assedio-global-contra-as-mulheres
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https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-hashtag-me-too-e-o-assedio-global-contra-as-mulheres
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-hashtag-me-too-e-o-assedio-global-contra-as-mulheres
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/milhares-dizem-eu-tambem-a-pesquisa-da-atriz-alyssa-milano-sobre-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/milhares-dizem-eu-tambem-a-pesquisa-da-atriz-alyssa-milano-sobre-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/milhares-dizem-eu-tambem-a-pesquisa-da-atriz-alyssa-milano-sobre-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/milhares-dizem-eu-tambem-a-pesquisa-da-atriz-alyssa-milano-sobre-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/harvey-weinstein-e-alvo-de-investigacoes-em-nova-york-e-londres-por-acusacoes-de-assedio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/harvey-weinstein-e-alvo-de-investigacoes-em-nova-york-e-londres-por-acusacoes-de-assedio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/harvey-weinstein-e-alvo-de-investigacoes-em-nova-york-e-londres-por-acusacoes-de-assedio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/harvey-weinstein-e-alvo-de-investigacoes-em-nova-york-e-londres-por-acusacoes-de-assedio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/policia-britanica-investiga-kevin-spacey-por-3a-queixa-de-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/policia-britanica-investiga-kevin-spacey-por-3a-queixa-de-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/policia-britanica-investiga-kevin-spacey-por-3a-queixa-de-assedio-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/policia-britanica-investiga-kevin-spacey-por-3a-queixa-de-assedio-sexual.ghtml
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/entenda-caso-jose-mayer-acusado-de-assedio-por-su-tonani-figurinista-da-tv-globo-21158756
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/entenda-caso-jose-mayer-acusado-de-assedio-por-su-tonani-figurinista-da-tv-globo-21158756
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/entenda-caso-jose-mayer-acusado-de-assedio-por-su-tonani-figurinista-da-tv-globo-21158756
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/entenda-caso-jose-mayer-acusado-de-assedio-por-su-tonani-figurinista-da-tv-globo-21158756
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Gabarito 

 

1. Tema: "A família contemporânea e a sua representação em questão no Brasil" ou qualquer tema parecido 

que aponte, especificamente, a questão da família e sua representação no Brasil.  

 

Tese: Apesar das mudanças recentes, ainda há muito o que se discutir a fim de que as novas 

configurações familiares sejam respeitadas. 

 

Estratégia de contextualização: Cultural, com base em uma música dos Titãs.  

Estratégia de apresentação do posicionamento: Tese sugestiva. 

 

2.  Argumento 1: Há uma persistência do conservadorismo na sociedade brasileira.  

Estratégias utilizadas no convencimento: Exemplo de projeto na Câmara e dados estatísticos. 

 

Argumento 2: O conservadorismo da sociedade alimenta a intolerância.  

Estratégia utilizada no convencimento: Exemplo de caso de intolerância com relação a um jovem 

homossexual. 

 

Argumento 3: É preciso analisar, também, outras estruturas familiares, a fim de perceber que, mesmo 

com medidas já tomadas e conquistas alcançadas, ainda há problemas na aceitação da pluralidade. 

Estratégia utilizada no convencimento: Comparação histórica. 

 

3. Escola: promoção de respeito e integração. Podem ser realizados projetos, debates, além da inserção de 

atividades de troca entre os alunos durante os intervalos e as aulas. 

Governo: punição aos casos de intolerância. O poder público pode, também, trabalhar em parceria com 

a mídia, lançando campanhas de conscientização e representação de diferentes modelos familiares. 

 

4. Na redação, o autor não elaborou uma tese muito bem desenvolvida, o que deixou o posicionamento 

pouco claro e, consequentemente, o direcionamento para o desenvolvimento é fraco. Por fim, há um 

problema em descriminação (o certo seria discriminação; na forma como foi escrito, o termo tem outro 

sentido), na conjugação do verbo descobrimos (o certo, em paralelo a tentarmos, seria descobriremos) 

e a repetição exaustiva de “dia”, logo no início do texto. 

 

5. O tema pede um texto sobre "O desafio de se conviver com as diferenças" e não possui uma tese clara. 

Uma sugestão de tese: "Diante desse grande desafio, é crucial entender os obstáculos que impedem a 

convivência com o que é diferente, a fim de resolver esse mal". 

 

6. O aluno poderia, em primeiro lugar, acertar os problemas de escrita apontados. Além disso, poderia 

direcionar melhor a temática, que fala, especificamente, do desafio de se conviver com as diferenças. 

Poderia, por fim, como dito na questão anterior, sugerir uma tese mais clara, de acordo com os 

argumentos que levantará no texto. 

Como sugestão de argumentos, o aluno poderia mostrar, primeiro, que esse desafio pode vir do fato de 

algumas pessoas trabalharem na manutenção das diferenças na sociedade. Além disso, seria 

interessante falar dos benefícios de alguns em cima da ausência do combate a esse problema. Poderia, 

por fim, apontar a negligência governamental, quando o assunto é resolver essa situação. 
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7. Por ser um parágrafo argumentativo, é válido que apresente exemplos, com o objetivo de fundamentar 

um posicionamento. O trecho, porém, não mostra que posicionamento é esse, deixando o seu conteúdo 

predominantemente expositivo. 

 

8. Em primeiro lugar, é importante perceber como, ainda hoje, os desastres são consequência da sede por 

lucro de algumas empresas. Em 2015, o Brasil presenciou o rompimento de uma barragem da 

mineradora Samarco, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, o que causou uma tragédia enorme. O 

impacto gerado somou-se à quantidade de casas destruídas e às muitas pessoas feridas e mortas - 

dezenove, no total -, ficando registrado na história como um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. 

A vontade de lucrar, então, foi essencial na atitude de negligência da empresa. 

 

9. Percebe-se, em primeiro lugar, uma reafirmação do ponto de vista do autor. Depois disso, a elaboração 

de propostas de intervenção, buscando resolver o problema desenvolvido no texto e usando os principais 

meios de resolução presentes na sociedade. 

 

10. O texto tratou sobre a cultura do assédio. 

 

11. Defendeu-se, no texto, a persistência de uma cultura do assédio que, com o passar do tempo, solidificou-

se no Brasil, sendo necessárias algumas medidas para resolver esse problema. 
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Weber e o uso legítimo da força 
 

Resumo 

 

Poder, política e Estado 

 Em diversas situções a noção de poder, política e Estado se entrelaçam de tal forma que chega a ser 

comum nos atrapalharmos para definirmos, conceituarmos cada um dos conceitos. No entanto, do ponto de 

vista sociológico, esses três conceitos, apesar de bem próximos. possuem significados bem distintos. Na 

sociologia, entende-se por poder a possibilidade de exercer influência sobre o comportamento, as atitudes de 

alguém, seja conhecida ou não. Por políica entendem-se os meios pelos quais um indivíduo, grupo social 

exerce o poder ou o conquista. Já o Estado é um modo específico de exercer o poder e, ao mesmo tempo,  a 

forma como se organiza o sistema político da maior parte das sociedades. É importante salientar que o poder 

nao é exclusivo ao Estado. Em relações simples, como a que temos com amigos e familiares, também 

exercemos poder.  

 

Tipos de Poder 

  De acordo com o sociólogo Max Weber, o poder refere-se à imposião da própria vontade em uma 

relação social, mesmo quando há resistência da pessoa dominada. Quantas vezes não sofremos imposições 

dentro do círculo familiar ou mesmo no emprego, mesmo não gostando? Segundo o sociólogo, o poder está 

presente em todos os tipos de ambientes, em diferetes esferas da vida humana. Também podemos encontrá-

lo em sua forma simples (entre dois indivíduos) ou mesmo na complexa (em uma empresa, cidade ou país). 

O que há em comum é o desejo de influenciar a conduta alheia.  

 O poder possui diversas formas de exercício, porém as que mais se destacam para o nosso estudo 

são: O poder econômico, ideológico e político. O poder econômico se baseia nos bens materiais como forma 

de infuência, o ideológico na capacidade de formação de ideias das pessoas e o político na possibilidade de 

usar infinitos recursos burocráticos para influenciar a coletividade. 

 

O poder legítimo e as formas de dominação 

 Até o momento falamos, exclusivamente, das relações de poder que todos estão submetidos. A 

grande questão para Weber é a da identificação da legitimação ou não do poder. Para ele, é legítimo o poder 

que a influência exercida é aceita por quem está sendo influenciado, como por exemplo, o poder exercido por 

um governante eleito democraticamente. E não é legítimo o poder que pressupõe o uso da força, como por 

exemplo, o poder exercido por um ditador. O exercício legítimo do poder é denominado por Weber como 

dominação, e ele a divide em três tipos – a dominação tradicional, a racional-legal e a carismática.  

  A dominação tradicional é aquela que os indivíduos aceitam o poder exercido, pois acreditam nas 

crenças e hábitos difundidos por gerações. Já a dominação racional-legal é aceita por todos, pois se 

estabelece a partir das leis, de um conjunto burocrático de normas amplamente reconhecidas. Por fim, a 

dominação carismática é exercida através da crença de que um determinado indivíduo possui qualidades 

excepconais que lhe permite exercer tal liderança. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/exercicios-enem-weber-e-o-uso-legitimo-da-forca/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=max-weber
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Exercícios 

 

1. “A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado comando, pode 

fundar-se em diversos motivos de submissão. Pode depender diretamente de uma situação de 

interesses, ou seja, de considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele que 

obedece. Pode também depender de mero ‘costume’, do hábito obtuso de um comportamento 

inveterado. Ou pode fundar-se, finalmente, no puro afeto, na mera inclinação pessoal do dominado. Não 

obstante, a dominação que repousasse apenas nesses fundamentos seria relativamente instável. Nas 

relações entre dominantes e dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-se internamente 

em bases jurídicas, nas quais se funda a ‘legitimidade’, e o abalo dessa crença na legitimidade costuma 

acarretar consequências de grande alcance.”  

(WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. IN: CASTRO, Celso. Textos básicos de sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2014, p.58). 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. A obediência é uma força coercitiva que se impõe sobre os indivíduos como uma forma de lei 

natural que assegura a perpetuação histórica das formas de dominação. 

II. As ações sociais orientadas pela obediência à tradição são as que melhor caracterizam as relações 

de dominação na sociedade moderna. 

III. A racionalidade jurídica expressa a forma mais elevada de pensamento humano; portanto, é 

raramente questionada pelos indivíduos. 

IV. A dominação é uma relação social, portanto envolve ações sociais recíprocas entre dominantes e 

dominados. 

V. As ações humanas são orientadas por diversas motivações e finalidades que envolvem tanto 

relações de afeto quanto cálculos que avaliam ganhos e perdas de determinadas atitudes.  

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) IV e V stão corretas. 

e) Apenas I está correta. 

 

2.  (Enem 2011) “Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações: no poder 

tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, 

o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder 

carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe.”  

BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado) 
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O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. 

Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático: 

a) República Federalista Norte-Americana. 

b) República Fascista Italiana no século XX. 

c) Monarquia Teocrática do Egito Antigo. 

d) o Monarquia Absoluta Francesa no século XVII. 

e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX. 

 

3. (Ufu 2016)  Para Weber, “A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um 

determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão.” (COHN, 1991. p. 128). 

Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder no movimento de independência da Índia, 

representam qual tipo de dominação na análise weberiana? 

a) Dominação Legal.  

b) Dominação Anômica. 

c) Dominação Carismática. 

d) Dominação Altruísta. 

e) Dominação inteligente. 
 

 

4. (Uem 2016) “Obedece-se não à pessoa em virtude de seu próprio direito, mas à regra estatuída, que 

estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Também quem ordena 

obedece, ao emitir uma ordem, a uma regra: à ‘lei’ ou ‘regulamento’ de uma norma formalmente 

abstrata”. (WEBER, M. Os três tipos puros de dominação legítima. In: CASTRO, C. (org). Textos básicos de sociologia. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2014, p. 59). 

 

Considerando o texto citado e conhecimentos sobre a perspectiva teórica de Max Weber, assinale as 

afirmativas: 

I. O trecho acima destacado apresenta a descrição de um tipo de dominação política que se dá em 

virtude das qualidades carismáticas, afetivas e intelectuais de líderes comunitários. 

II. A obediência às regras e aos estatutos legais encontra na burocracia sua principal expressão 

histórica. 

III. A dominação exercida pelo sistema jurídico legal é constituída por dois processos distintos. Do 

lado de quem exerce o poder, vigora a dominação constituída pela força, pela vontade e pela 

virtude. Do lado de quem se submete à lei, vigora o medo, o dever e a fidelidade. 

IV. A profissionalização, a valorização de competências técnicas e o direito de ascensão e negociação 

no trabalho são características que compõem o tipo ideal de dominação descrita no trecho citado. 

V. Os Estados modernos, por princípio, organizam-se por meio de processos racionais de controle da 

violência, como os aparatos policiais e jurídicos.  
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Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) II, IV e V. Estão corretas 

e) Apenas I está correta. 

.  
 

5. (Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo 

como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física”  

(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 
 

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de 

modo legítimo dentro dos limites do seu território.     

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância – independente da autorização legal do Estado.    

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 

 

6. (Ufu 2002) Na canção Estação derradeira, de Chico Buarque, é apresentada, em breves palavras, parte 

de um retrato falado do Rio de Janeiro: 

 

“Rio de Janeiro 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

À sua maneira 

Com ladrão 

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pesada”. 

CD FRANCISCO, Chico Buarque , RCA, 1987. 
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Relacione essa composição com a concepção do sociólogo Max Weber a respeito das características 

do Estado moderno e aponte a alternativa correta. 

a) De acordo com a perspectiva weberiana, a existência de uma “cidade partida”, como o Rio de 

Janeiro, seria reflexo de uma “nação partida” em que os meios de violência são monopolizados 

pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

b) Segundo a concepção weberiana, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou estamental 

a concorrência entre poderes armados paralelos que põem, permanentemente, em questão a 

possibilidade da existência do monopólio do uso legítimo da violência. 

c) De acordo com Weber pode-se afirmar que, no limite, o Estado brasileiro não está inteiramente 

constituído como tal, uma vez que não se revela em condições de exercer, em sua plenitude, o 

monopólio do uso legítimo da violência. 

d) Conforme a ótica weberiana, no Estado moderno, com o surgimento dos exércitos profissionais, 

vive-se uma situação em que se tem “o povo em armas”, razão pela qual não seria surpreendente, 

para Weber, constatar a situação de violência que campeia, atualmente, nas metrópoles brasileiras. 

e) De acordo com Weber pode-se afirmar que, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou 

estamental a concorrência entre poderes armados paralelos, em que os meios de violência são 

monopolizados pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

 

7. (Uem 2017) Max Weber é um dos autores centrais para a constituição da Sociologia. Um de seus 

principais temas de investigação foi o da dominação. Para ele, os sistemas de dominação se 

vinculariam a processos de legitimação. No intuito de compreender tal situação, o autor desenvolveu 

um modelo de análise com base naquilo que denominou de três tipos ideais de dominação: o racional, 

o tradicional e o carismático.  

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. Os tipos de dominação propostos por Max Weber não são encontrados de forma pura na realidade. 

II. Para que exista dominação, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que detêm 

o poder. 

III. Para Max Weber, a dominação carismática é baseada na veneração do poder heroico, na santidade 

e no caráter exemplar de uma pessoa. 

IV. A dominação tradicional, segundo Max Weber, consiste no desenvolvimento do aparato 

burocrático. 

V. Max Weber define a dominação racional como aquela que não necessita dos aparatos legislativo e 

burocrático.  

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) Apenas I está correta. 
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8. (Uem 2011)  Sobre os conceitos de poder político e de autoridade no pensamento de Max Weber, 

assinale o que for correto. 

I. O poder político se converte em autoridade em governos considerados legítimos por aqueles que 

vivem sob as suas ordens.    

II. A autoridade de tipo tradicional é própria da sociedade onde impera o princípio da lei e dos acordos 

racionalmente estabelecidos.    

III. A autoridade pode fundamentar-se no reconhecimento de qualidades excepcionais daquele que a 

exerce. Nesse caso, estamos diante de uma autoridade de tipo carismática.    

IV. Uma autoridade racional-legal exerce o poder seguindo suas próprias regras, sem interferências ou 

controles externos que limitem sua atuação.    

V. Em situações concretas, as autoridades de tipos racional-legal e carismático podem se combinar 

e garantir legitimidade a um governo.   

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e V estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

 

9. (Ufu 2001) “Deve-se entender por ‘dominação’, (...) a probabilidade de encontrar obediência dentro de 

um grupo determinado para mandatos específicos (ou para toda sorte de mandatos). Não consiste, 

portanto, em toda espécie de probabilidade de exercer ‘poder’ ou ‘influência’ sobre outros homens. (...) 

Nem toda dominação se serve do meio econômico. E ainda menos tem toda dominação fins 

econômicos.”  

WEBER, Max. In: Castro, Anna Maria; Dias, Edmundo Fernandes. Introdução ao Pensamento Sociológico. Rio de Janeiro: 

Eldorado Tijuca, 1976. 

 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem sempre um conteúdo que lhe atribui 

legitimidade, seja esta jurídica, costumeira ou afetiva. 

II. O poder decorre da posse básica e exclusiva de meios econômicos, sem a qual não há poder nas 

sociedades capitalistas. 

III. O poder emerge de mandatos extra-econômicos, que são obtidos com ou sem legitimidade, apenas 

por agentes do Estado nas sociedades capitalistas. 

IV. Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, físicas e materiais, embora dispense 

coerções morais para operar com legitimidade. 
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Assinalar a alternativa correta. 

a) II e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) Apenas III está correta. 

e) Apenas II está certa. 

 

10. (Uel 2007) Para a teoria sociológica de Max Weber, em toda sociedade há dominação, que é entendida 

como uma “[…] probabilidade de haver obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de um 

determinado grupo de pessoas […]”. 

Fonte: WEBER, M. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Economia e Sociedade, Brasília: Ed. UnB, 1991, p.139. 

 

De acordo com a teoria sociológica do autor, é correto afirmar que os três tipos puros de dominação 

legítima são: 

a) Racional, tradicional e carismática. 

b) Econômica, social e política. 

c) Feudal, capitalista e comunista. 

d) Monárquica, absolutista e republicana. 

e) Socialista, neoliberal, social-democrata. 
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Gabarito 

 

1. E 

Diferente do que diz (I), a obediência não é uma lei natural, mas uma construção social. Diferente do que 

diz (II), a obediência tipicamente moderna é a racional-legal. Diferente do que diz (III), a racionalidade 

jurídica é questionada com frequência. 

 

2. B 

O fascismo é um claro exemplo de regime baseado na dominação carismática, no qual o líder, no caso 

Mussolini, é visto como dotado de habilidades extraordinárias, as quais o tornam singular e digno de ser 

obedecido. 

 

3. C  

Weber não considerou conceitos como “dominação anômica” e “dominação altruísta”. Por sua vez, a 

dominação legal é impessoal, enquanto a liderança de Gandhi era profundamente pessoal. 

 

4. D 

Diferente do que diz (I), a dominação exposta no texto é a racional-legal; e diferente do que diz (III), esta 

dominação se dá não pelo medo, mas pela racionalidade burocrática que legitima a ordem. 

 

5. A 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

6. C 

Para Weber, o que identifica e define o Estado moderno é o monopólio do uso legítimo da força. Assim, a 

fragilidade do Estado brasileiro perante os poderes paralelos do crime revela sua não plena realização. 

 

7.  

Diferente do que dizem (08) e (16), é a dominação racional-legal que se define e identifica por se legitimar 

através do uso de um aparato burocrático. 

 

8. C 

A frase (II) seria perfeita como definição da dominação racional-legal e não da dominação tradicional. E 

diferente do que diz (IV), a autoridade racional-legal se exerce de modo impessoal, portanto, está sempre 

submetida a regras e não às vontades particulares. 

 

9. D 

Diferente do que diz a assertiva II, nem toda dominação tem caráter econômico. Diferente do que diz a 

assertiva III, a dominação não é exclusiva das sociedades capitalistas e sempre exige legitimidade. 
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Diferente do que diz a assertiva IV, a dominação sempre tem um caráter eminentemente moral (o 

dominado vê legitimidade em obedecer). 

 

10. A 

Como explica Norberto Bobbio,”Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações: no 

poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder 

racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no 

poder carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe.” 
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